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Parathënie 

Këtë vit, Institucioni Avokat i Popullit i Republikës së Maqedonisë shënon 20 vjetorin kur për 
herë të parë i hapi dyert për qytetarët, duke u mundësuar atyre në mënyrë më të lehtë t’i realizojnë liritë 
dhe të drejtat e tyre.

Ndër vite, Institucioni u ballafaqua me numër të madh të sfidave, çdoherë duke i mbështetur 
të drejtat e njeriut, atyre të cilëve u janë hequr të drejtat dhe atyre të cilët luftojnë për këto të drejta. 
Edhe përkundër paqartësive të shumta, Institucioni arriti të etablohet në shoqëri dhe të arrij progres 
të konsiderueshëm në mbrojtjen, monitorimin e gjendjeve dhe promovimin e lirive dhe të drejtave të 
njeriut. Gjithashtu, është i rëndësishëm edhe kontributi që ka të bëjë me inicimin dhe miratimin e më 
shumë reformave legjislative, me qëllim të ngritjes së përgjegjësisë dhe llogaridhënies tek organet e 
administratës lidhur me realizimin e lirive dhe të drejtave të njeriut. 

Si Institucion nacional për të drejtat e njeriut, Avokati i Popullit luajti rol të rëndësishëm edhe 
në implementimin dhe monitorimin e zbatimit efikas të standardeve ndërkombëtare në nivel nacional. 

Zhvillimi i Institucionit dhe efikasiteti i tij në zbatimin e kompetencave kontribuoi që ai sot të 
pranohet nga shumë organe dhe të bëhet anëtar në një numër të madh të asociacioneve rajonale, 
evropiane dhe botërore për mbrojtjen dhe avancimin e lirive dhe të drejtave të njeriut. 

Faqet e kësaj vepre dëshmojnë për aktivitetet dhe ngjarjet e shumta ndër vite, të ndara në 
mënyrë kronologjike në periudha të cilat kanë lënë gjurmë në punën e Institucionit Avokat i Popullit, 
nga fillimi e deri në ditët e sotme. 

Ky libër, njëkohësisht është një dokument për kontributin e Avokatit të Popullit në procesin 
e ngritjes së vetëdijes publike për nevojën e ekzistimit të një institucioni të fuqishëm dhe të pavarur 
nacional për të drejtat e njeriut, i cili edhe më tej synon fuqizimin, promovimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të qytetarëve me qëllim të përmbushjes së tyre të plotë.

    

          Avokat i Popullit

           Ixhet MEMETI
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NDRYSHIMET E RREGULLIMIT SHOQËROR NË VENDET E EVROPËS 
JUGLINDORE DHE NEVOJA PËR KRIJIMIN E INSTITUCIONEVE TË REJA 

PËR MBROJTJEN E LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË NJERIUT 

Rënia e Murit të Berlinit, i cili për gati tridhjetë vjet, jo vetëm që ndante një qytet në dy pjesë 
por ndante familje, fate dhe qëndronte si kufi midis lindjes dhe perëndimit, midis kapitalizmit dhe 
socializmit, kontribuoi për rënien e sistemit shoqëror në të cilin mbështetej pjesa më e madhe e 
Evropës Juglindore. Nga ana tjetër, kjo reflektohej në të gjitha sferat e shoqërisë, përfshirë edhe 
sferën për të cilën deri atëherë askush nuk e diskutonte – liritë dhe të drejtat e njeriut. 

Kalimi nga një sistem regresiv në të cilin individi humbej për llogari të shtetit dhe kolektivit, 
kërkonte ndryshime radikale jo vetëm në letër por edhe në vetëdijen e qytetarëve të vendeve 
komuniste, të cilët vite me radhë jetonin nën matricën se, para së gjithash, shteti është mbi çdo 
gjë, përkundrejt demokracive perëndimore ku individi – personi dhe liritë e të drejtat e tij janë në 
vend të parë në shoqëri. Ndryshimi i sistemeve gjithsesi kërkonte edhe ndryshimin e aktit më të 
lartë me të cilin përkufizohet koncepti i rendit shtetëror – Kushtetutën. Ky ishte hapi i parë drejtë 
tranzicionit në Evropën post-socialiste, nga i cili pasuan edhe ndryshime të mëtutjeshme, si për 
shembull në ekonomi, marrëdhënie pronësore, raportin ndaj religjionit, shoqërinë civile, lirinë e 
shprehjes etj.  

Ndryshimi i kushtetutave dhe raporti ndaj lirive dhe të drejtave të njeriut 

Hapi i parë i madh, i cili në atë kohë duhej të bëhej në këto vende, ishte ndryshimi i Kushtetutës. 
Ndryshimet ishin të thella, thelbësore dhe rrënjësisht e ndryshuan perceptimin e çështjeve në të 
gjitha sferat, veçanërisht në sferën e lirive dhe të drejtave si postulat fundamental i shoqërive. 

Qasja ndaj ndryshimit të këtillë në vende të ndryshme ishte i ndryshëm. Kështu që, një 
numër i madh i vendeve vendosën të miratojnë Kushtetuta krejtësisht të reja, ndërsa disa prej tyre 
në kushtetutat ekzistuese intervenonin me amendamente edhe pse thelbi ishte i njëjtë - ndryshim i 
sistemit shoqëror në drejtim të vendosjes së garancive për liritë dhe të drejtat themelore të njeriut 
si bazë të Kushtetutës. Në të vërtetë, në to u vendosën kufijtë se deri ku mund të shkoj shteti në 
kufizimin e të drejtave të individit, si dhe në ç’mënyrë mund t’i kufizohet ndonjë e drejtë. Në atë 
kohë, thuaja se nuk kishte vend që në Kushtetutën e vet nuk e kishte përfshirë këtë pjesë, meqë 
u krijua bindja se nuk ekziston Kushtetutë moderne evropiane dhe, rrjedhimisht me këtë, se nuk 
mund të ndërtohet shtet modern evropian pa i marrë parasysh si prioritet lirirë dhe të drejtat e 
njeriut, pavarësisht se cilit grup i përkasin. 

Ndryshimet në Jugosllavi

Të gjitha këto ndryshime, pashmangshëm u reflektuan edhe mbi vendet-anëtare të Federatës 
Jugosllave, në të cilën Maqedonia ishte anëtare e barabartë. Ishte koha kur filluan të trasohen 
rrugët përmes së cilave së shpejti do të vazhdonin anëtaret e Federatës, si dhe koha kur gjithnjë e 
më të zëshëm ishin njoftimet për ndryshime në sistemet dhe formimin e partive të para.     
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Republika e Maqedonisë – Deklarata e Pavarësisë dhe koncepti i ri qytetar i rendit 
shtetëror 

Republika e Maqedonisë këto ngjarje turbulente i 
priti me Kushtetutën e miratuar të vitit 1974, të plotësuar 
me amendamentet e vitit 1989. Në këtë Kushtetutë 
dominonte fryma kolektiviste përkundrejt individit 
si qytetar, e që në fakt ishte karakteristikë e të gjitha 
kushtetutave socialiste.

Miratimit të Kushtetutës së re i parapriu miratimi i 
Deklaratës së Sovranitetit të Republikës së Maqedonisë 
dhe Referendumi i cili u mbajt më datë 8 shtator 1991. 
Atëbotë, Maqedonia vendosi që ndryshimin e sistemit ta 
bëjë përmes miratimit të Kushtetutës së re me koncept 
qytetar, ku si vlerë themelore paraqitet respektimi i 
lirive dhe të drejtave. Në atë kohë, përparësi e madhe 
ishte fakti se në Maqedoni ekzistonte konsensusi politik 
për domosdoshmërinë e garancive kushtetuese të të 
drejtave të njeriut, si dhe për konceptin kushtetues 
të këtyre të drejtave, me ç’rast garantohet barazia, 
pacenueshmëria dhe patjetërsueshmëria e të drejtave të 
qytetarëve, ndërsa shteti e merr rolin e garantit të tyre. 
Gjithashtu, sipas nenit 9 të Kushtetutës “Qytetarët e 
Republikës së Maqedonisë janë të barabartë në liritë dhe 
të drejtat pavarësisht gjinisë, racës, ngjyrës së lëkurës, 
prejardhjes nacionale dhe sociale, bindjes politike dhe 
fetare, pozitës pronësore dhe shoqërore”.

Gjatë viteve në vijim, Republika e Maqedonisë u bë anëtarë e një sërë organizatave 
ndërkombëtare, pasuan ratifikimet e një numri të madh të konventave nga të gjitha fushat, 
përfshirë edhe ato të cilat kanë të bëjnë me liritë dhe të drejtat e njeriut. E gjithë kjo u pasqyrua 
edhe në legjislacionin vendor i cili harmonizohej në të gjitha segmentet me atë evropian. 

Themelimi i Avokatit të Popullit 
si garanci për liritë dhe të drejtat e 
njeriut 

Në procesin e demokratizimit dhe 
krijimit të shtetit evropian, Republika 
e Maqedonisë hapin më të madh e bëri 
përmes Nenit 77 të Kushtetutës, me të 
cilin parashikoi funksionimin e Institucionit 
Avokat i Popullit si garant për respektimin e 
lirive dhe të drejtave themelore të njeriut. 
Pozita kushtetuese këtë Institucion e bën të 
pavarur dhe jashtë ndikimeve politike dhe 

Deklarata - shtator 1991

Fragment nga Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë - 1991
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me këtë qytetarëve ua garanton mundësinë që në çdo kohë të kërkojnë mbrojtjen e lirive dhe të 
drejtave të tyre. 

Në këtë mënyrë u krijua baza e konstituimit të Institucionit, ndërsa pas gjashtë vitesh u 
miratua Ligji i parë për Avokatin e Popullit. Maqedonia e zgjodhi modelin suedez të themelimit të 
Ombudsmanit ose u krijua i ashtuquajturi Ombudsmani parlamentar që do të thotë se ai zgjidhet 
nga organi më i lartë ligjvënës.  



AVOKATI I POPULLIT NDËR VITE 
 FILLIMET, ZHVILLIMI DHE SFIDAT
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Prof. Dr. Borçe Davitkovski - 
Fakulteti Juridik “Justiniani i Parë”, Universiteti “Shën Cirili e Metodi” - Shkup

VËSHTRIM HISTORIK I THEMELIMIT TË INSTITUCIONIT AVOKAT I 
POPULLIT NË SISTEMIN JURIDIK MAQEDONAS DHE ROLI E RËNDËSIA E 

TIJ NË MBROJTJEN E TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË NJERIUT 

Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, e vitit 1991, e hoqi ekzistencën e institucionit Avokat 
Shoqëror i vetëqeverisjes dhe, në përputhje me nevojat e reja, e krijoi institucionin Avokat i 
Popullit, i cili korrespondon me Ombudsmanin e Skandinavisë. Në këtë mënyrë u krijua baza 
kushtetuese për krijimin e tij, por për fat të keq me vonesë të madhe ligji u miratua në vitin 1997, 
ndërsa me të precizohen çështjet e zgjedhjes, organizimit, kompetencës dhe mënyrës së punës 
së Avokatit të Popullit. Me ligjin Kushtetues të Republikës së Maqedoni u parashikua që Ligji për 
Avokatin e Popullit, për shkak të rëndësisë së tij tejet të madhe, të miratohet më së voni gjashtë 
muaj pas shpalljes së aktit konstituiv të vendit tonë. Në labirintin procedural parlamentar, ky ligj 
u sorollatej që nga që nga viti 1993, kur për herë të parë u aktualizua në formën e projektligjit 
nga ana e një deputeti. Shkaqet për zvarritjen e këtillë të miratimit të tekstit të ligjit janë të 
shumëllojshme: së pari, për shkak të mosmarrëveshjeve rreth tekstit të Ligjit, sepse bëhej fjalë për 
institucion krejtësisht të ri dhe të panjohur në shtetin tonë; së dyti, kjo u ndërlidh edhe me nevojën 
e recensioneve eksperte të institucioneve evropiane (për shembull, Asambleja Parlamentare e 
Këshillit të Evropës) dhe nga personat shkencor dhe ekspert, si dhe institucionet vendase dhe së 
treti, ndikim të madh, sa i përket zvarritjes së procedurës, patën edhe interesat ditore-politike, ose 
mungesa e vullnetit të Qeverisë për të pasur kontrollues plotësues. Përfundimisht, Ligji për Avokatin 
e Popullit u miratua më datë 13 shkurt të vitit 1997 dhe i njëjti u publikua në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë nr. 7/97. Ai u votua me 76 vota “Pro” dhe vetëm një “Abstenim”. Ligji 
e mori mbështetjen e të gjitha grupeve parlamentare të cilët për tekstin e këtij ligji shprehën 
vlerësim pozitiv. Në këtë mënyrë, thuaja se pas gjashtë vjetësh, përfundimisht, në Republikën e 
Maqedonisë u operacionalizua korniza kushtetuese e institucionit – Avokat i Popullit, i konceptuar si 
organ i mëvetësishëm dhe i pavarur, i cili duhet t’i mbroj qytetarët nga arbitrariteti i administratës 
shtetërore, si dhe nga organet dhe organizatat e tjera të cilat kanë autorizime publike.

Metoda e Ombudsmanit tonë, si dhe pozita e veprimit, përbëhet nga propozimet, rekomandimet, 
sugjerimet, këshillimet, udhëzimet dhe bashkëpunimet. Avokati i Popullit – Ombudsmani është 
organ i pavarur profesional, specifik, i veçantë, autonom dhe profesional, me status special të 
organit-institucionit për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, me ç’rast më e rëndësishme është 
që Ombudsmani të veproj në kohë dhe t’i zgjidh problemet, sepse veprimi jo në kohë çon deri 
në dëme të paparashikueshme për njeriun dhe për rendin dhe e konfirmon maksimën “drejtësia 
e vonuar është padrejtësia më e madhe”. Një pjesë e publikut të gjerë konsideron se Avokati i 
Popullit është avokat i qytetarëve, i cili i mbron të drejtat e tyre ligjore çdoherë kur cenohen nga 
ana e nëpunësve shtetëror. Në teori ekzistojnë qëndrime kundër identifikimit të Ombudsmanit me 
ndonjë “avokat të qytetarëve”, sepse në këtë mënyrë humbet rëndësia e rolit të tij të dyfishtë, si 
institucion i cili me vet ekzistimin e tij, përkatësisht me veprimin e tij, nga njëra anë, u shërben 
interesave të qytetarëve, ndërsa nga ana tjetër, vepron në mënyrë preventive edhe mbi punën e 
vet nëpunësve publikë.
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Me miratimin e Ligjit për Avokatin e Popullit, Republika e Maqedonisë përfshihet në ato shtete 
demokratike të cilat mund të lavdërohen se në sistemin e tyre politik dhe para së gjithash ligjor 
është ringjallur dhe ka filluar të funksionojë edhe një mjet për kontrollin e punës së administratës, 
dhe në këtë mënyrë edhe për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarit – Avokati i Popullit ose 
Ombudsmani maqedonas.

Niveli i zhvillimit të sotëm i shtetit bashkëkohor vë në dukje ekspansionin e rritur të aktiviteteve 
administrative në të gjitha segmentet e jetës së njerëzve, e që i bënë plotësisht të varur nga 
shërbimet, veprimtaritë dhe aktet e administratës. Për këtë shkak, thjeshtë imponohet nevoja 
e ekzistimit të mekanizmit, i vetmi i ngarkuar me veprimin sipas parashtresave të qytetarëve të 
pakënaqur nga puna e administratës publike dhe në këtë mënyrë t’i mbroj të drejtat dhe liritë e tyre 
themelore. Nevoja e ekzistimit të tij është shumë e madhe, nëse merret parasysh se në procedurat 
para Ombudsmanit nuk ka forma të rigide dhe shpenzime të larta, për dallim të procedurës para 
gjykatave e cila është e ngadaltë, e kushtueshme dhe paraprakisht e përcaktuar me forma të rrepta 
procedurale. Pastaj, funksioni i Ombudsmanit ka edhe anën e tij psikologjike, të rëndësishme për 
qytetarët, e cila mundëson që parashtruesi i parashtresës të ndihet i kënaqur edhe atëherë kur 
ankesa, përkatësisht parashtresa do t’i refuzohet, sepse tek qytetari mbetet ndjenja se është 
dëgjuar, se dikush i ka përkushtuar vëmendje dhe se është angazhuar për problemet e tij, me këtë 
rast pa u ekspozuar në shpenzime të mëdha.

 Sa i përket subjektit pasiv të mbikëqyrjes, përkatësisht administratës, Ombudsmani kryen 
një lloj të funksionit preventiv, i cili shprehet përmes përmbajtjes së organeve të administratës 
publike dhe nëpunësve të tyre nga shkelje të ardhshme të ligjit, përmes parimit të drejtësisë 
dhe standardeve administrative, meqë duke u ndërgjegjësuar, për faktin se ekziston kontroll i 
specializuar mbi punën e tyre, ata paraprakisht përpiqen që të mos bëhen subjekt të kritikave të 
tij.

Me sa duket, njëri nga argumentet më të fuqishëm për ekzistimin paralel të institucionit 
Ombudsman dhe mjeteve tjera “klasike” të kontrollit të punës së administratës është fakti se 
vetëm Ombudsmani i kontrollon aktivitetet të cilat asnjë organ tjetër i shtetit nuk mund t’i 
kontrolloj. Prandaj themi: Ombudsmani është instrument për kontakt midis shtetit administrativ 
dhe shoqërisë civile.





 
PERIUDHA E PARË 1997-2004
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THEMELIMI I INSTITUCIONIT AVOKAT I POPULLIT NË 
REPUBLIKËN E MAQEDONISË

Shpallja e pavarësisë së Republikës së Maqedonisë dhe inkorporimi i parimeve demokratike 
të qeverisjes dhe shoqërisë civile, drejtpërsëdrejti ndërlidhen me themelimin e Institucionit Avokat 
i Popullit.

Së këtejmi, pas pavarësisë dhe miratimit të 
Kushtetutës në nëntor të vitit 1991, Republika e 
Maqedonisë filloi një epokë të re të marrëdhënieve 
shoqërore-ekonomike dhe rregullimit politik. Në 
këtë drejtim, duke e pranuar konceptin demokratik 
të krijimit të bazave të gjera dhe garancive të të 
drejtave dhe lirive të qytetarëve, me Kushtetutë 
u përcaktuan edhe mekanizmat për mbrojtjen e 
tyre, përfshirë edhe Avokatin e Popullit.

Konkretisht, Avokati i Popullit u parashikua 
me dispozitat e Nenit 77 të Kushtetutës së 
Republikës së Maqedonisë. 

Po ashtu, në përputhje me Kushtetutën: “Kuvendi e zgjedh 
Avokatin e Popullit. Avokati i Popullit i mbron të drejtat kushtetuese 
dhe ligjore të qytetarëve të cilat u janë cenuar nga organet e 
administratës shtetërore dhe nga organet e organizatat e tjera të 
cilat kanë autorizime publike. Avokati i Popullit zgjidhet për periudhë 
kohe prej tetë vitesh, me të drejtë edhe për një zgjedhje. Kushtet 
për zgjedhjen dhe shkarkimin, kompetencat dhe mënyra e punës 
së Avokatit të Popullit rregullohen me ligj”. 

Ligji për Avokatin e Popullit edhe pse në përputhje me Ligjin u 
parapa të miratohet më së voni gjashtë muaj pas shpalljes së aktit 
konstituiv të shtetit, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e miratoi 
në mbledhjen e mbajtur më 13 shkurt të vitit 1997. 

Me dispozitat e këtij Ligji (gjithsej 29 nene), në mënyrë më 
të detajuar janë rregulluar kushtet e zgjedhjes dhe shkarkimit, 
kompetenca dhe mënyra e punës së Avokatit të Popullit.

Përveç kësaj, për kushtet e atëhershme të veprimit si më 
racional, efikas dhe ekonomik është zbatuar parimi i sistemit të 
koncentruar të kompetencave, përkatësisht Avokati i Popullit edhe 
pse kishte zyrë vetëm në Shkup vepronte në mbarë territorin e 
Republikës së Maqedonisë. 

Në këtë segment, Ligji përcakton se çka mund të ndërmerr 
Avokati i Popullit gjatë rrjedhës së procedurës në kuadër të 

kompetencës së tij ndaj organeve dhe organizatave mbi të cilat vepron me kompetencë, për të 
njëjtat parashikohet detyrimi që të bashkëpunojnë me të dhe me kërkesë të tij t’ia sigurojnë të 
gjitha të dhënat dhe informacionet, pavarësisht shkallës së konfidencialitetit, si dhe ta njoftojnë 

Fragment nga Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë - 1991

Fragment nga Ligji i parë i Avokatit 
të Popullit - 1997
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për masat e miratuara në bazë të propozimeve, mendimeve ose rekomandimeve të tij.
Avokati i Popullit i ndërmerr të gjitha veprimet për t’i mbrojtur të drejtat e qytetarëve sipas 

parashtresës së parashtruar dhe me iniciativë personale. Mandati i Avokatit të Popullit nuk ka të 
bëjë me sektorin privat dhe pushtetin gjyqësor.

Për sigurimin e transparencës së punës, Ligji e përcakton obligimin që Avokati i Popullit t’i 
paraqes Kuvendit të Republikës së Maqedonisë raport për punën e tij, më së paku njëherë në vit, 
i cili publikohet në mjetet e informimit publik.

Gjithashtu, është e rëndësishme se për parashtesën e parashtruar dhe për procedurën 
përpara Avokatit të Popullit, nuk paguhet taksë. Sa i përket organizimit të brendshëm, Ligji ka 
kapitull të posaçëm të titulluar si: “Shërbimi profesional”, konform të cilit Avokati i Popullit e 
formon shërbimin profesional dhe i miraton aktet e përgjithshme për organizimin dhe punën, si 
dhe për sistematizimin e punëve dhe detyrave, në të cilat përcaktohet lloji dhe numri i punonjësve 
profesionalë dhe të tjerë dhe detyrat e tyre të punës.

Disa muaj pas miratimit të Ligjit, në mbledhjen e mbajtur më datë 03.07.1997, u zgjodh 
Avokati i parë i Popullit. Me propozim të Avokatit të Popullit, Kuvendi në mënyrë plotësuese më 
datë 26.11.1997 zgjodhi katër zëvendës me çka u formua Shërbimi profesional dhe u emërua 
sekretari.

Koncepti i plotë për organizimin dhe veprimin nga ana e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë 
u miratua në mbledhjen e mbajtur më datë 27.09.1997.

Së këtejmi, për shkak të përgatitjeve të domosdoshme (zgjedhja e zëvendësve, sigurimi 
i hapësirave të punës, plotësimi i kapaciteteve kadrovike, si dhe sigurimi i mjeteve materiale-
financiare), Institucioni nuk filloi me punë menjëherë, por më datë 1 shkurt të vitit 1998, me tri njësi 
të brendshme organizative (Njësia për studim dhe analizë, Njësia për evidencë, dokumentacion 
dhe informatikë dhe Njësia organizative për çështje financiare, administrative dhe teknike), me 28 
vende pune të plotësuara nga gjithsej 41 të sistematizuara dhe Buxhet prej 11.942.000,00 denarë. 

Në këtë mënyrë, pas thuaja se gjashtë vjet edhe praktikisht u operacionalizua korniza 
kushtetuese e institutit – Avokat i Popullit.

Legjitimacioni i parë zyrtarë Fragment nga Rregullorja e punës së 
Avokatit të Popullit - 1998 
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AVOKATI I PARË I POPULLIT 

Avokati i parë i Popullit, z. Branko Naumoski ka lindur më datë 
02.02.1951 në fsh. Bukojçani-Kërçovë, Republika e Maqedonisë. 
Maturën e ka kryer në vitin 1968/69 në Gjimnazin “Koço Racin” – 
Shkup. Ka diplomuar në vitin 1974 në Fakultetin Juridik në Shkup. 

Karrierën e tij profesionale e ka filluar në vitin 1975 si praktikant 
në Prokurorinë Themelore Publike Shkup, ndërsa pas dhënies së 
provimit të jurisprudencës, në vitin 1976, është sistematizuar në 
vendin e punës bashkëpunëtor profesional. Në vitin 1981 është 
zgjedhur për zëvendës-prokuror publik në Prokurorinë Themelore 
Publike të Qytetit të Shkupit. Në vitin 1987 është emëruar për 
ndihmës ministër i Drejtësisë, i angazhuar në Sektorin për 
ekzekutimin e sanksioneve penale. Në vitin 1995 ai është zgjedhur 
për kryeinspektor shtetëror administrativ.

Z. Branko Naumoski është zgjedhur për Avokat i Popullit 
i Republikës së Maqedonisë, (Ombudsman parlamentar) është 
zgjedhur më datë 03.07.1997, ndërsa funksionin e Avokatit të 
Popullit e ka ushtruar deri në dhjetor të vitit 2004.

Ai është autor i më shumë punimeve profesionale në disa revista profesionale: “Mendim 
Penologjik”, “Siguria”, “Juristi”, “Ligjshmëria”, i edicioneve të “Institutit të Ombudsmanit Evropian” 
dhe ngjashëm. Si Ombudsman i Republikës së Maqedonisë shpeshherë ka marrë pjesë me punime 
dhe prezantime personale në seminare, tribuna dhe këshillime të organizuara nga organizata 
vendase dhe ndërkombëtare, qeveritare ose joqeveritare në tema që kanë të bëjnë me demokracinë, 
sundimin e së drejtës dhe avancimin, sigurimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.

Gjatë ushtrimit të mandatit të tij, ai mbështeste çdo organizatë dhe asociacion në nivel 
evropian dhe botëror dhe dokumentet e aktet të cilat burojnë nga ato organizata dhe me të cilat 
avancohen dhe mbrohen vlerat njerëzore dhe zhvillohen e avancohen proceset demokratike. 

Gjatë mandatit të tij janë zgjedhur katër zëvendës: Tripun Tanushevski, Nevenka Krusharovska, 
Suzana Saliu dhe Lupço Ivanovski.

Vendimi për zgjedhjen e zëvendësve të 
Avokatit të Popullit - 1997

Vendimi për zgjedhjen e Avokatit të Popullit, 
Branko Naumoski - 1997

Avokati i parë i Popullit –  
z. Branko Naumoski
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PREZANTIMI I RAPORTIT TË PARË TË AVOKATIT TË POPULLIT NË 
KUVENDIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË  

– korrik, 1998

I nderuar kryetar, të nderuar deputetë, zonja dhe zotërinj,
Sot, në këtë seancë Ju për herë të parë pas themelimit të institucionit Avokat i Popullit 

e shqyrtuat dhe do të diskutoni për Raportin e Avokatit të 
Popullit të titulluar si Raport për punën e Avokatit të Popullit 
nga themelimi i tij më datë 03.07.1997 deri më 31.03.1998. 
Kjo, në të vërtetë, është periudha e zgjedhjes sime deri në 
konstituimin e plotë, ekipimin kadrovik dhe fillimin me punë 
të këtij Institucioni. Nga vet titulli dhe përmbajtja mund të 
konstatojmë se ky nuk është raport tipik dhe i plotë, të cilin 
Avokati i Popullit, në përputhje me nenin 24 të Ligjit për Avokatin 
e Popullit, është i obliguar t’ia paraqes Kuvendit më së paku një 
herë në vit, për shkak se aktiviteti i plotë në këtë periudhë u 
orientua në drejtim të sigurimit të nevojave materiale – teknike 
dhe kushteve hapësinore, miratimit të akteve të përgjithshme, 
ekipimit kadrovik, shqyrtimit të zgjidhjeve komparative dhe 
realizimit të kontakteve me vendet e tjera. Megjithatë, në 
Raport nuk është lënë pas dore edhe puna me lëndë në këtë 
periudhë të shkurtër fillestare. Pavarësisht afatit të shkurtër 
të punës efektive me lëndë, vlerësova se është e nevojshme 
t’ju njoftoj me përgatitjet dhe fillimin me punë të Avokatit të 
Popullit, si Institucion demokratik i ri në sistemin tonë juridik, në 
kompetencën ekskluzive të të cilit është mbrojtja e të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve kur ato u cenohen me 
akte dhe veprime të organeve të administratës shtetërore dhe 
organeve dhe organizatave të tjera me autorizime publike.

Duke e pasur parasysh dinamikën e veprimeve që synojnë organizimin dhe funksionimin 
e këtij institucioni, Raporti i parë vjetor i plotë, me analizën dhe vlerësimin e gjendjeve dhe 
respektimin e të drejtave të njeriut, ky Parlament do ta ketë në fillim të vitit të ardhshëm, në 
përputhje me Ligjin dhe Rregulloren e punës së Avokatit të Popullit, me çka Juve, përkatësisht 
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë si organ përfaqësues i qytetarëve dhe bartës i pushtetit 
ligjvënës në Republikë, do t’i mundësojë kontroll të plotë politike në zbatimin e ligjeve në këtë 
segment të funksionimit të administratës. Edhe pse pjesa e Raportit për zbatimin e fushëveprimit 
të punës së Avokatit të Popullit është i natyrës relative, duke e pasur parasysh afatin e përmendur 
të shkurtër të funksionimit, megjithatë ka bazë të theksohet se organet dhe organizatat shtetërore, 
të cilave Avokati i Popullit iu drejtua me sugjerime dhe propozime të veta, në pjesën më të madhe i 
pranuan kërkesat, i dërguan me kohë të dhënat e kërkuara, kështu që konsideroj se rekomandimet, 
sugjerimet, mendimet dhe propozimet i kanë arritur efektet e nevojshme lidhur me konstatimin 
e cenimit të të drejtave. Megjithatë, kuptohet se ekzistojnë organe dhe organizata të cilat, në 
masë të mjaftueshme,, akoma nuk e kanë kuptuar dhe nuk e kuptojnë përmbajtjen, esencën, rolin 

Raporti i parë vjetor i Avokatit të Popullit - 
maj 1998
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dhe rëndësinë e këtij institucioni, me të cilët në periudhën e ardhshme do të duhet të ndërtohen 
raporte të nevojshme funksionale.

Atë që dua ta theksoj në këtë rast është vlerësimi im se ekzistimi i funksionimit të Institucionit 
të këtillë demokratik u tregua si nevojë dhe domosdoshmëri reale, e cila bazohet mbi nevojat e 
qytetarëve të RM-së, të shprehura përmes parashtresave me shkrim të tyre, përmes realizimit të 
kontakteve personale në organ, thirrjeve telefonike dhe ngjashëm.

Së dyti, angazhimi i Këshillit Evropian dhe i KB-së për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të 
njeriut, si dhe funksionimi i suksesshëm i këtyre dhe institucioneve të ngjashme në demokracitë 
e zhvilluara janë sisteme tradicionale. Vlerësohet se me vet themelimin dhe funksionimin e këtij 
institucioni, sistemi juridik – politik i Maqedonisë ka fituar një institucion jashtëzakonisht të 
rëndësishëm, të pavarur, profesional, jopartiak dhe si i tillë do të jetë me rëndësi të madhe sa i 
përket mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të qytetarëve, institut i sistemit politik dhe juridik, i cili 
kontribuon në rrumbullakimin dhe kompletimin shtesë të mekanizmave të kontrollit të vendimeve 
të organeve të shtetit të përcaktuara në Kushtetutë. 

Nuk mund të mos e shpreh interesimin që e manifestojnë të gjitha organizatat ndërkombëtare, 
asociacionet dhe shoqatat, qeveritare dhe joqeveritare për ekzistimin dhe funksionimin e këtij 
institucioni në vendin tonë. Gjatë kësaj periudhe të shkurtër, mbi 30 organe dhe organizata të këtilla, 
kërkuan dhe realizuan takim me Avokatin e Popullit, në mesin e të cilave: Komisioni për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Njeriut të KB-së dhe Këshilli i Evropës, delegacione parlamentare të Gjermanisë, 
Suedisë, Polonisë, më shumë ambasadorë e të tjerë. Në bisedat e zhvilluara, pa rezervë u shpreh 
kënaqësia për ekzistimin dhe funksionimin e këtij institucioni në vendin tonë, me ç’rast theksohej 
rëndësia dhe reputacioni që e gëzojnë në botë këto institucione në fushën e mbrojtjes së lirive të 
njeriut dhe respektimi pa rezervë i vendimeve të tyre nga organet e administratës shtetërore.

Me kënaqësi dua t’ju informoj dhe ta njoftoj Kuvendin me vlerësimin tim se institucioni 
Avokat i Popullit, pas sigurimit të kushteve të nevojshme, si organ i vetëm, i mëvetësishëm, i 
pavarur dhe autonom në gjithë territorin e RM-së, me seli në Shkup, tanimë funksionon dhe i kryen 
kompetencat e veta.

Në fund, do të doja ta theksoj bashkëpunimin dhe mbështetjen e pashmangshme që duhet 
ta ketë Avokati i Popullit nga institucioni më i lartë përfaqësues dhe ligjvënës gjatë realizimit të 
kompetencave të këtij institucioni para së cilit përgjigjet. Kjo do të kontribuoj për reputacionin dhe 
vendin që ky institucion duhet ta ketë në sistemin tonë juridik - politik. Jam i bindur se Avokati 
i Popullit, në fushën e mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve, do të jap kontribut të madh në 
realizimin e politikës dhe angazhimit global, Republika e Maqedonisë do ta gjej vendin në mesin 
e organizatave dhe bashkësive të zhvilluara tradicionale demokratike të shteteve evropiane dhe 
më gjerë në botë dhe të rrumbullakohet koncepti i shtetit ligjor, dhe në këtë mënyrë edhe parimi i 
sundimit të së drejtës si vlerë themelore e Kushtetutës sonë. Faleminderit.
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ANËTARËSIMI NË ORGANIZATA NDËRKOMBËTARE, 
BASHKËPUNIMI DHE PROJEKTET MË TË RËNDËSISHME

Bashkëpunimi ndërkombëtar, shkëmbimi i përvojave me sektorin civil, si dhe zhvillimi i 
projekteve për njoftimin e qytetarëve me mandatin dhe kompetencat ishin segmenti kryesor i 
punës së Avokatit të Popullit në këtë periudhë. Kështu, në vitin 1998 u ndërmorën veprime konkrete 
për anëtarësimin në Asociacionin e Institutit Evropian të Ombudsmanëve (EOI), i cili u themelua 
në vitin 1982 me seli në Insbruk-Austri dhe vepron në planin e koordinimit të Institucioneve të 
Ombudsmanëve, me qëllim të vendosjes së komunikimit përkatës midis tyre dhe shkëmbimit të 
përvojave, materialeve, literaturës profesionale dhe ngjashëm. Po atë vit, filluan përgatitjet për 
anëtarësimin në Institutin Ndërkombëtar të Ombudsmanit (IOI). 

Në kuadër të aktiviteteve të cilat i 
ndërmerrte Instituti Evropian i Ombuds-
manëve, në vitin 1998 u organizua një takim 
i ombudsmanëve evropian, në të cilin mori 
pjesë edhe Avokati i Popullit. Në këtë takim, 
mes tjerash, u theksua nevoja për hartimin 
e raporteve speciale nga analizat e kryera në 
rastet e veçanta në të cilat janë konstatuar 
cenime serioze nga fushëveprimi i punës së 
administratës shtetërore, dhe me të cilat 
cenohen rëndë të drejtat e qytetarëve.

Sa i përket bashkëpunimit me institu-
cionet e ombudsmanëve, u realizuan edhe 
kontaktet e para me zyrat e Ombudsmanëve 
të: Republikës së Sllovenisë, Republikës së 
Kroacisë, Mbretërisë së Suedisë, Mbretërisë 
së Spanjës dhe Republikës së Polonisë. 
Njëkohësisht, u vendos bashkëpunimi 
edhe me përfaqësuesit e organizatave, 
asociacioneve dhe shoqatave ndërkombëtare, siç janë: Këshilli i Evropës, Misioni i Organizatës 
për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Asociacioni Amerikan për Zhvillim Ndërkombëtar 
(USAID), Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë (UNHCR), si dhe Fondi për 
Fëmijë (UNICEF), pastaj Rrjeti Evropian i Ombudsmanëve për Fëmijë (ENOK) dhe me Komisionin 
Evropian kundër Racizmit dhe Mostolerancës pranë Këshillit të Evropës (EKRI). 

Duke vepruar më gjerë, në fushën e mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve, Avokati i Popullit 
vendosi bashkëpunim të ngushtë edhe me organizatat joqeveritare, asociacionet dhe shoqatat, 
kështu që në bazë të njoftimeve nga këto organizata ndërmerrte veprime për mbrojtjen e të 
drejtave të qytetarëve. Ndër organizatat e para joqeveritare me të cilat vendosi bashkëpunim janë: 
Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë, Lidhja e Organizatave të 
Grave, Këshilli për Parandalimin e Delikuencës së të Miturve në Kavadar, Lidhja e Grave Rome në 
Republikën e Maqedonisë “Esma”, Shoqata për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve nga Shkupi, 
“HOPS” Mbrojtja e Fëmijëve nga Përdorimi i Drogave, Zyra e Amnesti Interneshënëll në Republikën 
e Maqedonisë, si dhe Shoqata Humanitare dhe Bamirëse e Romëve “Meseçina” nga Gostivari.

Aplikacioni për anëtarësim në IOI 
-  Instituti Ndërkombëtar i Ombudsmanëve 
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Avokati i Popullit, me qëllim që ta afroj institucion tek qytetarët dhe të jetë i aksesshëm për 
ta, zbatoi projekt dhe organizoi pranimin e qytetarëve në qytete tjera të vendit. Kështu, në vitin 
1998 u organizua pranim në: Manastir, Veles, Gjevgjeli, Gostivar, Kërçovë, Koçan, Kumanovë, 
Negotinë, Ohër, Prilep, Strumicë, Strugë, Tetovë dhe Shtip. Gjatë këtyre vizitave u pranuan 758 
qytetarë, ndërsa pas bisedave të zhvilluara për 255 raste u hapën procedura. Për 503 rastet e tjera 
qytetarëve u dhanë këshilla profesionale përkatëse dhe ndihmë juridike.

Me ndihmën e Institutit Shoqëria e Hapur-Qendra për Shoqërinë Qytetare u promovua 
broshura e parë e botuar në gjuhën maqedonase dhe në gjuhët e bashkësive të Republikës së 
Maqedonisë.

Broshura e parë e Avokatit të Popullit
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Të burgosurit e kuptuan menjëherë rolin e Avokatit të Popullit

Pas zgjedhjes së Avokatit të Popullit dhe zëvendësve të tij, në zyrën e improvizuar të Ministrisë 
së Drejtësisë, ku letrat shkruheshin vetëm me një makinë të vjetër shkrimi “Olimpia”, filloi paraqitja 
e parashtresave të para nga qytetarët dhe pranimi i tyre. Në mesin e të parave, ishte parashtresa 
e një të burgosuri nga Ohri, i cili vuante dënimin me burgim në “Idrizovë”, ndërsa në parashtresën 
e tij shkruante se të burgosurit presin shumë nga ky institucion për mbrojtjen e të drejtave të 
tyre dhe se po u kthehet besimi në institucionet e shtetit. I burgosuri u vizitua menjëherë dhe kjo 
u përhap si “infeksion” tek të burgosurit e tjerë, të cilët për çdo ditë filluan të kërkojnë mbrojtje 
dhe intervenim nga Avokati i Popullit, i cili u përgjigjej thirrjeve dhe parashtresave të tyre. Çdo 
paraqitje e ekipeve të Avokatit të Popullit në burgje ndikonte pozitivisht në realizimin e të drejtave 
të personave të burgosur dhe në disponimin e tyre. Kërkesat e tyre bazoheshin në fjalët: “Ejani 
më shpesh, sepse në ditët kur vjen Avokati i Popullit, nëse asgjë tjetër, kemi ushqim të mirë, ujë 
të ngrohtë, lahemi dhe ndihemi më të rëndësishëm meqë dikush kujtohet për ne”.

Në periudhën e parë, në nivel vjetor pranoheshin rreth 1200 parashtresa, të cilat vinin nga 
qytetarët e të gjitha shtresave të shoqërisë, duke filluar nga më të varfrit dhe deri tek personat e 
lartë ushtarakë, profesorët universitarë, bartësit e funksioneve politike. Parashtresat u referoheshin 
të gjitha fushave të jetës shoqërore, ndërsa në numër më të madh ishin parashtresat që kanë të 
bëjnë me të drejtat sociale (16%), gjyqësorin (15%), urbanizmin (14%), marrëdhëniet e punës 
(12%), liritë dhe të drejtat kushtetuese në të cilat ishin përfshirë të drejtat e veprimit policor, 
shtetësia dhe gjendjet e tjera civile, diskriminimi, si dhe të drejtat e të burgosurve (10%), të 
drejtat pronësore (9%), institucionet dhe shërbimet publike (4%) etj. 

Ushtarakët, të cilët paraprakisht shërbenin në ish-APJ kryesisht kërkonin rregullimin e statusit 
të tyre në Armatën e Republikës së Maqedonisë.

Ndërtimet e paligjshme problem për jetë normale urbane

Problemet e shtresuara në të kaluarën, në fushën e urbanizmit dhe ndërtimit, të shkaktuara 
nga migracioni fshat-qytet, për shkak të mosgatishmërisë së sistemit juridik për ta rregulluar në 
mënyrë më adekuate, rezultoi me gjendje kaotike në këtë fushë dhe me numër tejet të madh të 
ndërtimeve të ngritura të paligjshme të objekteve, të njohura si “objekte të egra”, dhe me këtë 
edhe deri te pengesat për jetë normale urbane. Avokati i Popullit sugjeroi se gjendjet e këtilla 
assesi nuk duhet të jenë arsyetim dhe të vazhdoj edhe më tej sjellja tolerante ndaj investitorëve të 
ndërtimeve pa leje, si dhe të mos merren masa për zgjidhjen graduale të gjendjeve dhe tendencave 
të këtilla. Përgjigjet e zakonshme të Ministrisë së Urbanizmit dhe Ndërtimtarisë, ndaj shkresave 
dhe rekomandimeve të Avokatit të Popullit ishin të tipit se “bëhet fjalë për objekt me datë më 
të vjetër” ose se “shkresat janë humbur apo për shkak të kalimit të gjatë kohor të njëjtat janë 
shkatërruar”, kështu që këto ishin justifikimet dhe shkaqet e mosekzekutimit të aktvendimeve 
konkrete për shembje të cilat ishin të plotfuqishme dhe ekzekutive dhe nuk mund të përshtateshin 
në planet urbanistike. 

Të shpeshta ishin edhe rastet kur për lëndë të njëjtë paraqiteshin të dyja palët, ku njëra 
kërkonte shembjen, ndërsa tjetra mbrojtjen e objektit të ndërtuar pa leje. Në rastet e këtilla 
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specifike, Avokati i Popullit ishte konsekuent ndaj respektimit të rregullave pozitive lidhur me 
materien. Duke kryer inspektim në Ministri për disa objekte, të cilat duhej të shembeshin, sekretari 
i atëhershëm shtetëror i Ministrisë na tha “gjysma e ndërtimeve në Maqedoni janë ndërtime pa 
leje, vallë do t’i shembim?”. Për problemet e evidentuara në sferën e urbanizmit dhe ndërtimtarisë, 
bashkëpunimi i Avokatit të Popullit me Ministrinë e Urbanizmit dhe Ndërtimtarisë, përfshirë edhe 
organet inspektuese ishte i vështirë, haste në rezistencë dhe në shumë raste rezultonte me 
mosrespektimin e rekomandimeve të dhëna. Pikërisht ky ishte shkaku që, në periudhën e parë 
pesëvjeçare, Avokati i Popullit të paraqes më shumë Urgjenca dhe Informata jo vetëm deri te 
Ministria, por edhe deri te Qeveria dhe Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.

Solidariteti i të punësuarve në polici pengesë për punën e Avokatit të Popullit 

Në periudhën e parë të funksionimit të institucionit gradualisht rritej numri i qytetarëve 
të cilët ankoheshin për cenimin e të drejtave dhe lirive të tyre nga ana e policisë. Dominuan 
parashtresat të cilat kishin të bënin me përdorimin e tepërt të forcës nga ana e pjesëtarëve të 
policisë gjatë thirrjes, ndalimit në stacionet policore, gjatë kryerjes së bastisjeve në shtëpi për 
gjetjen dhe burgosjen e drejtpërdrejtë të kryerësve të veprave penale ose gjetjen e gjurmëve për 
vepra të kryera penale pa urdhër gjyqësor, gjatë veprimit me sende të dyshimta ose në kontakte 
të tjera me policinë. Tejkalime të autorizimeve policore, Avokati i Popullit konstatoi në disa raste, të 
cilat ishin të njohur edhe për publikun e gjerë. Në muajin janar të vitit 2000, në afërsi të Shkupit, 
gjatë hyrjes në Haraçinë, ku kryesisht jetojnë shqiptarë etnikë, me pushkë automatike u vranë 
tre policitë të Republikës së Maqedonisë. Avokati i Popullit konstatoi se policia, gjatë veprimit për 
zbulimin e kryerësve, në disa shtëpi të fshatit gjatë bastisjes i kishte tejkaluar autorizimet e saj, me 
atë që ka përdorur forcë të tepërt fizike ndaj anëtarëve të familjeve të tyre (njerëzit e shtëpisë), 
kanë keqtrajtuar edhe të mitur dhe gra dhe pa nevojë kanë shkaktuar dëm në shtëpi. Në lidhje 
me rastin, më mënyrë plotësuese, në rrethana të paqarta, në një vilë në Mavrovë u vra edhe një 
banor i Haraçinës, në trupin e të cilit u gjetën gjurmë të dhunës. Për vrasjen e trefishtë u akuzuan 
dhe u dënuan me dënim me burgim pesë banorë të Haraçinës, që të gjithë shqiptarë, të cilët pas 
procedurave të gjata gjyqësore dhe pas vuajtjes së dënimit me burgim për disa vjet, në mungesë 
të dëshmive u lanë të lirë si të pafajshëm. Raporti i Avokatit të Popullit për rastin “Haraçinë”, me 
një sërë propozim-masash për Ministrinë e Punëve të Brendshme u mbështet tërësisht nga ana 
e Organizatën Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut  “Amnesty International”, e cila këtë rast e 
monitoroi me interesim të madh. Kryerësit e vrasjes së tre policëve akoma nuk janë zbuluar.

Tejkalime të autorizimeve policore janë konstatuar edhe sa i përket rastit i cili ndodhi në 
fillim të vitit 2001, gjatë sulmit të Stacionit Policor në Tearcë të Tetovës, kur policia me qëllim që t’i 
zbuloj kryerësit, zbatoi bastisje në disa shtëpi në fshatin Shemshovë dhe Shipkovicë. Në të gjitha 
rastet, për të cilat Avokati i Popullit konstatonte shkelje, policia refuzonte ta zbulonte identitetin e 
policëve të cilët i kishin tejkaluar autorizimet, ndërsa shpeshherë edhe personat mbi të cilët ishte 
ushtruar forca nuk kishin mundësi t’i identifikonin ata policë. 

Për shkeljet e konstatuara, Avokati i Popullit vazhdimisht kërkonte përgjegjësi disiplinore 
dhe penale për policët të cilët vepronin në kundërshtim me rregullat e punës së policisë, si dhe 
trajnim permanent për të drejtat e njeriut të personave policorë zyrtarë të cilët janë në kontakt 
me qytetarët.
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Absurditet me mosnjohjen e dokumenteve të UNMIK-ut 

Avokati i Popullit u ballafaqua me numër të madh të parashtresave të qytetarëve të cilët 
ankoheshin se Qeveria e Republikës së Maqedonisë nuk i njeh certifikatat, targat e automjeteve 
dhe dokumentet e tjera të lëshuara nga UNMIK-u, Kosovë. UNMIK-u përfaqësonte Protektoratin 
Ndërkombëtar, përkatësisht administratën ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara të formuar në 
Kosovë në vitin 1991. 

Me këtë problem u përballën kryesisht qytetarët e bashkësisë shqiptare të cilët kishin lidhje të 
ngushta me Kosovën dhe të cilët të drejtat e gjendjes civile i realizonin pranë organeve shtetërore 
administrative të të dy vendeve. Ankesat u referoheshin mosnjohjes së të gjitha certifikatave dhe 
dokumentacionit tjetër të lëshuar nga UNMIK-u, duke filluar nga certifikata e lindjes, certifikata e 
martesës, pamundësia për regjistrimin e të sapolindurve, madje edhe mosnjohjes së certifikatave 
të të vdekurve. 

Në një rast, një qytetari nga Shkupi të cilit i kishte ndërruar jetë bashkëshortja gjatë kohës që 
ka qëndruar tek familjarët e saj të afërt në Kosovë ishte varrosur aty. Vdekjen e saj e dëshmonte 
me dokumentacionin e lëshuar nga UNMIK-u dhe nga spitali i Prishtinës. Kur ka shkuar ta paraqes 
rastin në MPB në Shkup, për të nxjerrë certifikatë për të vdekur për bashkëshorten e tij, nga 
shërbimet kompetente ka marrë përgjigjen se nuk mund 
t’i lëshohet një dokument i tillë për shkak se MPB nuk i 
njeh për të vlefshme dokumentet të cilat lëshohen nga ana 
e UNMIK-ut. Qytetari është këshilluar se nëse dëshiron ta 
fshijë bashkëshorten e tij nga të gjallët, duhet të paraqes 
dokumentacion nga Republika e Serbisë sepse Republika e 
Maqedonisë i njeh vetëm dokumentet e tilla.

Në një rast tjetër, një çifti të martuar të ri, dhëndri 
nga Tetova dhe nusja nga Kosova, të cilët tanimë ishin edhe 
prindër, nuk u është lejuar të martohen pikërisht për faktin 
se nusja ka poseduar dokumente të UNMIK-ut. Për këto 
arsye, martesa u është ndaluar edhe një numri shumë të 
madh të çifteve, vetëm për shkak se bashkëshortet e tyre 
ishin nga Kosova. Si pasoj e kësaj fëmijët e lindur nga këto 
bashkësi martesore konsideroheshin si jashtëmartesore. 

Qytetarët të cilët përpiqeshin t’i realizojnë të drejtat 
në Republikën e Maqedonisë me dokumentacion të UNMIK-
ut, nga organet e MPB-së madje u jepej një listë me emra 
të qyteteve të Republikës së Serbisë ku duhej t’i nxirrnin 
dhe dërgonin certifikatat dhe dokumentacionin tjetër nëse 
dëshirojnë t’i realizojnë të drejtat e tyre.

Duke e pasur parasysh seriozitetin e problemit i cili ndikonte drejtpërsëdrejti në pengimin e 
realizimit të të drejtave themelore të njeriut të këtyre qytetarëve, Avokati i Popullit, duke vepruar 
individualisht për çdo rast, disa herë i është drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë 
së Punëve të Jashtme, Ministrisë së Drejtësisë, si dhe me Informata të posaçme i është drejtuar 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe përfaqësuesve të bashkësive ndërkombëtare, me 
vështrim të veçantë për seriozitetin e problemit dhe me kërkesë dhe rekomandim për njohjen e 
dokumenteve të UNMIK-ut. Kjo sjellje absurde e Qeverisë së RM-së u analizua thellësisht edhe 

Artikull i Zëvendëses së Avokates së Popullit, Suza-
na Saliu “FAKTI” - 2002 
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në raportet vjetore. Avokati i Popullit sugjeroi se Republika e Maqedonisë, si anëtare e Kombeve 
të Bashkuara ka obligim ndërkombëtar t’i njoh dokumentet të cilët janë lëshuar nga administrata 
ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Problemi, përmes mediave u prezantua edhe 
para publikut të gjerë. Përkatësisht, zëvendësja e Avokatit të Popullit, e cila me përkushtim të 
madh punoi në këto lëndë, në artikullin e saj këtë problem e prezantoi publikisht në gazetën e 
përditshme në gjuhën shqipe “FAKTI”, me një titull sensibilizues dhe interesant: “Ndalohen nuset 
e Kosovës”. 

Në korrik të vitit 2004, Qeveria e Republikës së Maqedonisë vendosi t’i njoh dokumentet 
e UNMIK-ut – Kosovë, dhe me këtë hap pozitiv u eliminua pengesa e madhe për realizimin e të 
drejtave themelore për një grup të madh të qytetarëve para organeve administrative shtetërore 
në vend.

Gjykata Supreme e kontestoi të drejtën e Avokatit të Popullit për t’iu drejtuar 
drejtpërsëdrejti gjykatave 

Që nga fillimi i funksionimit të Institucionit, Avokati i Populli u ballafaqua me një çështje 
kontestuese. Si dhe në çfarë mënyre Avokati i Popullit do të arrij t’ua mundësoj mbrojtjen e 
të drejtave të qytetarëve kur ato u cenohen nga vet bartësit e funksionit të gjyqtarit dhe të 
punësuarve në administratën gjyqësore. Kjo, për shkak se Avokati i Popullit nuk kishte mbështetje 
konkrete ligjore, megjithatë një numër i madh i parashtesave u referohej pikërisht të drejtave 
të qytetarëve para gjykatave. Nga Avokati i Popullit qytetarët kërkonin të intervenoj në gjykata 
me ndikim mbi mënyrën e udhëheqjes së procedurës, me mënyrën e vendimmarrjes ose llojin e 
vendimeve gjyqësore. Avokati i Popullit, duke e respektuar pavarësinë dhe autonominë e gjykatave, 
të garantuar me Kushtetutë dhe Ligjin për gjykata, u përqendrua vetëm në të dhënat e analizës së 
zvarritjes së procedurës gjyqësore. Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë me konkluzion, 
Avokatit të Popullit ia kontestoi të drejtën që drejtpërsëdrejti t’u drejtohej gjykatave, me ç’rast 
gjatë periudhës në vazhdim kontrollet i kryente përmes Ministrisë së Drejtësisë, e që nënkuptonte 
zvarritje plotësuese të procedurave.

Denacionalizimi vetëm në letër

E drejta e pronësisë nënkupton të drejtën fundamentale dhe si e tillë garantohet në nenin 30 
të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë. Gjatë periudhës së parë të funksionimit të tij, Avokati 
i Popullit u përball edhe me një numër të konsiderueshëm të parashtresave të cilat kishin të bënin 
me denacionalizimin, shpronësimin, regjistrimin e të drejtave të patundshme para Entit Shtetëror 
për Punë Gjeodezike, sekuestrimin, përkatësisht dhënien e tokës ndërtimore dhe ngjashëm. Në 
procedurat e denacionalizimit, të cilat ishin më të shumta në numër, qytetarët u ballafaquan me 
arbitraritete të ndryshme burokratike dhe vlerësime subjektive të pronës e cila ishte çështje e 
denacionalizimit, zvarritje të paarsyeshme të këtyre procedurave, edhe përkrah faktit se dispozitat 
ligjore ishin eksplicite në kontekst të urgjencës. Në këtë drejtim, Avokati i Popullit disa herë iu drejtua 
komisioneve për denacionalizim dhe ministrit përkatës të Financave, me sugjerim të obligimit të 
tyre ligjor të veprojnë me urgjencë dhe në mënyrë racionale sipas kërkesave të paraqitura, duke i 
marrë parasysh të gjitha provat juridike-relevante. Megjithatë, edhe krahas sugjerimeve të këtilla 
organet kompetente nuk vepronin. 
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Duke e pasur parasysh se në periudhën fillestare Avokati i Popullit funksiononte në mënyrë 
të centralizuar dhe pa zyra rajonale, si shumë të suksesshme u treguan vizitat e ekipeve të tij 
në qytetet më të mëdha, në mbarë territorin e vendit. Vizitat e Avokatit të Popullit nëpër qytete, 
paraprakisht u paralajmëruan në mjetet lokale të informimit, si dhe tek kryetarët e komunave të 
cilët, gjatë këtyre ditëve, duhej t’i siguronin hapësira dhe kushte për punë. Vizitat nëpër qytete 
rezultuan me afërsi dhe jehonë të madhe tek qytetarët dhe me formimin e një numri të madh të 
lëndëve. Në këtë mënyrë, Avokati i Popullit u identifikua për të gjithë dhe u bë një portë e madhe 
e hapur për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, pavarësisht përkatësisë së tyre etnike, 
religjioze, kulturore dhe sociale.
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Suzana Saliu, Zëvendëse-Avokate e Popullit

SHTETËSIA-PROBLEM SERIOZ I QYTETARËVE TË ISH-REPUBLIKAVE, 
VEÇANËRISHT I SHQIPTARËVE ETNIKË

Pas shpërbërjes së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë (RSFJ), përkatësisht fill 
pas mëvetësisë dhe pavarësisë së Republikës së Maqedonisë, në vitin 1992 u miratua Ligji për 
shtetësi i RM-së. Ligji shkaktoi probleme të mëdha për qytetarët të cilët kishin bazë dhe të drejtë 
për ta rregulluar statusin e shtetësisë në Republikën e Maqedonisë. Qytetarët, madje as që ishin 
të vetëdijshëm se me çfarë problemesh do të përballeshin gjatë procedurave për pranimin në 
shtetësinë e vendit të tyre amë. 

Afati për përcaktimin e shtetësisë maqedonase, i cili ishte parashikuar në nenin 26 të Ligjit 
për shtetësi, ishte tejet i shkurtër për rregullimin e të drejtës në një procedurë shumë komplekse 
administrative shtetërore. Ky nen nuk ishte harmonizuar me kushtet dhe rrethanat në të cilat 
paraprakisht jetonin shumë qytetarë të cilët në mënyrë efektive ishin të lidhur edhe me territoret 
e tjera të ish-Jugosllavisë. Neni 26, si shtetas të RM-së i përcaktonte personat të cilët me rregullat 
e deriatëhershme kanë pasur shtetësinë e RSM, pa u saktësuar se mbi bazë të cilave dokumente. 
Përkatësisht, shtetasit e republikave të tjera të ish-RSFJ dhe shtetasit e ish-RSFJ të cilët kishin 
paraqitur qëndrim në territorin e Republikës së Maqedonisë, mund të fitonin shtetësinë e Republikës 
së Maqedonisë vetëm nëse në afat prej një viti, pas hyrjes në fuqi të këtij Ligji, paraqesin kërkesë, në 
rast se kanë burim të përhershëm të mjeteve, nëse janë të moshës madhore dhe deri në paraqitjen 
e kërkesës në mënyrë të ligjshme kanë qëndruar në territorin e Republikës së Maqedonisë, më së 
paku 15 vjet. Për shkak të mos-informimit, padijes, për shkak të kushteve të vështira të cilat ishin 
vendosur, si dhe për shkaqe të tjera, shumica e qytetarëve ngelën pa të drejtën e përcaktimit të 
statusit të shtetësisë. Një pjesë e tyre, edhe pse i plotësonin kushtet ngelën pa këtë dokument të 
rëndësishëm, për shkak të taksës së lartë administrative, e cila në fillim kushtonte madje 1000 
dollarë. Natyralizimi – Neni 7 i Ligjit, në të cilin u parashikuan kushte tejet të vështira për pranim 
në shtetësi, ishte mundësia kryesore për fitimin e kësaj të drejte esenciale. 

Me problemet dhe vështirësitë e qytetarëve për realizimin e të drejtës së shtetësisë së 
Republikës së Maqedonisë, Avokati i Populli u ballafaqua që nga ditët e para të funksionimit të 
tij. Ashtu siç rritej numri i qytetarëve të cilët kërkonin mbrojtjen dhe ndihmën e tij në procedurat 
për shtetësi, po ashtu rritej edhe qasja serioze e Avokatit të Popullit për këtë problem. Bëhej fjalë 
për një problem tejet serioz i cili ndikonte dhe ndërlidhej me realizimin e një sërë të drejtave 
themelore të njeriut, siç janë: të drejtat sociale, shëndetësore, civile dhe të drejtat politike. Pa 
shtetësi ngelën shumë qytetarë të cilët kishin lindur në Republikën e Maqedonisë, jetonin këtu, 
persona të cilët kishin efekte të fuqishme me shtetin, si për shembull shtëpi dhe prona të tjera, 
familje, shkolloheshin këtu, ndërkohë që assesi nuk mund të dëshmonin se i përkasin Republikës 
së Maqedonisë. 
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Pa shtetësi edhe ushtarët e ARM

Në periudhën e parë pesëvjeçare nga funksionimi i tij, Avokati i Popullit mesatarisht pranonte 
nga 200 parashtresa në vit, lidhur me procedurat për shtetësi. Njëkohësisht, për çdo ditë bënte 
pranimin e qytetarëve të cilëve u jepte këshilla dhe i udhëzonte se mbi cilën bazë të kërkojnë 
realizimin e kësaj të drejte. 

 Sipas numrit të parashtresave dhe qytetarëve të pranuar në zyrën e Avokatit të Popullit, 
është fakt se me problemin e shtetësisë më së shumti ballafaqoheshin qytetarët e bashkësisë 
etnike shqiptare. Madje, fitohej përshtypja se qytetarët shqiptarë problem të vetëm kishin statusin 
e parregulluar të shtetësisë dhe problemet me dokumentet e tjera personale, si dhe gjendjen 
civile. Ata ankoheshin se nuk mund t’i regjistrojnë fëmijët në Librin e të lindurve, nuk mund 
të martohen, nuk mund të nxjerrin dokumente personale, siç janë: letërnjoftimi, dokumenti i 
udhëtimit. Gjithashtu, shumica ankoheshin se nuk mund të nxirrnin certifikatë për të vdekurit. Për 
problemet e këtilla sidomos ankoheshin banorët e rajonit të Shkupit, Kumanovës dhe Tetovës. Me 
probleme të ngjashme dhe gjendje të parregulluar civile ankoheshin shumë pjesëtarë të bashkësisë 
rome, veçanërisht gjatë vështirësive për regjistrimin e të sapolindurve. 

 Avokati i Popullit, gjatë punës së tij në praktikë, përballej dhe akoma përballet me situata 
të palogjikshme absurde që kanë të bëjnë me të drejtën e shtetësisë. Është evidentuar një rast 
i tre vëllezërve (shqiptarë) të lindur në Republikën e Maqedonisë, në fshatin Mateç-Kumanovë 
(njëri i lindur në vitin 1979, tjetri në vitin 1981 dhe vëllai më i vogël në vitin 1983) dhe që të tre 
kanë shërbyer ushtrinë në ARM (e cila pas viteve të nëntëdhjeta ishte e detyrueshme), ndërkaq 
të njëjtët ende nuk e gëzojnë të drejtën e nënshtetësisë maqedonase. Kur në vitin 2002 Avokati i 
Popullit vepronte sipas parashtresave të të tre vëllezërve, vëllai më i vogël ishte në shërbim aktiv 
ushtarak në vendrojën “Pelincë”. Pyetja e parë logjike që u parashtrua para Avokatit të Popullit 
ishte “kush ka urdhëruar shtetas të huaj të shërbejnë në armatën e ARM?! Natyrisht, pyetja 
mbeti pa përgjigje, por tre vëllezërit pas intervenimit të Avokatit të Popullit e fituan të drejtën e 
shtetësisë.

Keqpërdorimi i autorizimeve të diskrecionit të shërbimeve të sigurisë 

I ngjashëm ishte edhe rasti me qytetarin (shqiptar) nga Shkupi, i cili e kishte kryer detyrimin 
ushtarak në RM, por i njëjti nuk kishte shtetësi. Në procedurën e cila zhvillohej pas përfundimit 
të afatit ushtarak, shkupjani assesi nuk mundte të dëshmojë se ka siguruar banesë dhe burim 
të përhershëm të mjeteve (kushte të cilat rezultonin nga neni 7 paragrafi 1, pika 4 të Ligjit për 
shtetësi), meqë i njëjti punonte si hamall në Bitpazar. Në procedurë të vështirë dhe komplekse ky 
qytetar e realizoi të drejtën e tij në bazë të nenit 11 të Ligjit (për shkak të interesit nacional), pas 
ndërhyrjes së Avokatit të Popullit.

Një shqiptare, e lindur në vitin 1966 në fsh. Konjarë – Shkup, me arsim të kryer fillor në 
vendlindjen e saj, me qëndrim të përhershëm dhe pa ndërprerje në Republikën e Maqedonisë, 
shtëpiake, grua tradicionale dhe patriarkale, për shkak të kësaj mënyre të jetesës, nuk ka mundur 
ta realizoj të drejtën në bazë të nenit 26 – me konfirmimin e shtetësisë maqedonase. Asaj, shteti 
i ka bërë padrejtësi të madhe me atë sepse e ka dënuar meqë nuk ka poseduar letërnjoftim për të 
huaj. Gruaja nuk ka mundur të kuptoj se në vendin e saj amë duhet të nxjerrë letërnjoftim për të 
huaj dhe pastaj të aplikoj për shtetësi. 
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Një rast tjetër interesant, i cili u evidentua në zyrën e Avokatit të Popullit është rasti i një ish-
ushtaraku të APJ (shqiptar), i cili në shtetësinë maqedonase u pranua në bazë të interesit nacional. 
Absurditeti i këtij rasti qëndron në atë se bashkëshortja e tij – amvise ishte refuzuar për shkak të 
rrezikimit të sigurisë së shtetit. 

Një numër i madh i kërkesave për pranimin në shtetësinë e Republikës së Maqedonisë janë 
refuzuar në bazë të nenit 7 paragrafit 1, pikës 7, përkatësisht me pranimin në shtetësinë e Republikës 
së Maqedonisë të mos rrezikohet siguria dhe mbrojtja e Republikës së Maqedonisë. Ky kusht, i 
parashikuar në Ligjin e vjetër për shtetësi të vitit 1992, u ka dhënë autorizime të pakufizuara të 
diskrecionit shërbimeve të fshehta dhe atyre të sigurisë së Republikës së Maqedonisë, që kërkesat 
të refuzohen kryesisht mbi këtë bazë. Së këtejmi, në aktvendimet për refuzim të mos i theksojnë 
dhe arsyetojnë shkaqet sipas të cilave është udhëhequr organi kompetent shtetëror gjatë miratimit 
të aktvendimit. Pikërisht në pjesën e të drejtave të diskrecionit, Avokati i Popullit identifikoi dhe 
konstatoi keqpërdorime të këtyre autorizimeve nga organet e shërbimeve sekrete pranë Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, dhe në këtë drejtim edhe shkelje flagrante të të drejtave të njeriut, 
përkatësisht të personave që aplikonin për shtetësi. 

 Vështirësitë gjatë zbatimit praktik të Ligjit për shtetësi, veçanërisht autorizimet e diskrecionit 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme gjatë vendosjes për këtë të drejtë ishin çështje të rëndësishme 
të punës së Avokatit të Popullit. Në shumë raporte dhe fjalime publike të tij, problemi me shtetësinë 
dhe gjendjet e tjera të pazgjidhura civile ishin në fokusin e vëmendjes së Avokatit të Popullit.  

Edhe personat e moshës së thyer duhej ta mësonin gjuhën maqedonase!?

Për shkak të seriozitetit dhe rëndësisë së problemit, Avokati i Popullit vendosi bashkëpunim 
të rregullt me Ministrinë e Punëve të Brendshme, përkatësisht Sektorin për shtetësi dhe gjendje 
civile, përmes drejtimit me shkrim – kërkimit të informacioneve dhe shpjegimeve, rekomandimeve, 
realizimit të këqyrjes së drejtpërdrejt mbi shkresat e lëndëve, si dhe përmes dërgimit të raporteve 
të veçanta drejtuar funksionarëve të Ministrisë dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Avokati 
i Popullit shpeshherë merrte pjesë edhe në punën e Komisionit të posaçëm të Qeverisë, i cili e 
përcaktonte kushtin që personat të cilët aplikojnë për shtetësi ta zotërojnë gjuhën maqedonase. Së 
këtejmi, konstatonte se anëtarët e Komisionit i shkelin të drejtat e kësaj kategorie të qytetarëve, 
për arsye se personave të moshuar, shqiptarë etnikë, mbi 60-70 vjeçar, të cilët për një periudhë të 
gjatë kanë jetuar në mjediset e tyre tradicionale, i urdhërojnë në stilin “gjyshe, duhet ta mësosh 
gjuhën maqedonase”. Për tejkalimin e kësaj gjendje të pakëndshme, Avokati i Popullit insistonte 
për një sjellje më fleksibile të Komisionit ndaj personave të moshuar, përkatësisht që zotërimi i 
tyre i gjuhës të jetë në nivel të komunikojnë në mënyrë të kuptueshme në mjedisin ku jetojnë, me 
ç’rast ky problem u kapërcye.

Avokati i Popullit disa herë kërkoi ndryshime të Ligjit për shtetësi të Republikës së Maqedonisë 
dhe harmonizimin e tij me Konventën Evropiane për Shtetësi. Nga miratimi i tij në vitin 1992, Ligji 
për shtetësi është ndryshuar tre herë, në vitin 2004, 2008 dhe 2011. Ndryshime më të mëdha u 
miratuan në vitin 2004 pas përcaktimit të përkufizimit të Konventës Evropiane se “Shtetësia është 
një marrëdhënie juridike midis personave dhe shtetit dhe nuk e përcakton prejardhjen etnike të 
personave”. Një ndryshim i rëndësishëm ishte gjithashtu edhe ai që në aktvendimin, me të cilin 
refuzohet kërkesa për fitimin e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë për shkaqe të sigurisë, 
organi duhet t’i arsyetoj shkaqet.
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Gjithashtu, qëndrimi i gjatë prej 15 vjetësh në 
Republikën e Maqedonisë u zvogëlua në 8 vjet. Po 
ashtu, u lehtësuan edhe kushtet e fitimit të shtetësisë 
në bazë të martesës (Neni 9).    

 Edhe në periudhën aktuale, Avokati i Popullit 
vazhdon të përballet me problemet e ngjashme të 
qytetarëve. Gjatë kohës së shkrimit të këtij teksti, 
Avokati i Popullit zhvillon procedura për një rast të ri 
absurd për fitimin e shtetësisë. Përkatësisht, një grua 
e lindur në Republikën e Maqedonisë, ku ka kryer 
arsimin fillor dhe të mesëm, ka lindur gjashtë fëmijë 
në Republikën e Maqedonisë, prej të cilëve që të gjithë 
posedojnë shtetësinë maqedonase, assesi nuk mund ta 
realizoj këtë të drejtë. Organi kompetent për çështjen 

e shtetësisë e ka refuzuar kërkesën e saj me arsyetimin se “nuk e plotëson kushtin e përcaktuar 
me Ligjin për shtetësi që pranimi i saj të mos e rrezikoj sigurinë dhe mbrojtjen e shtetit”. Ndonëse 
organi kompetent ka pasur obligim ligjor në aktvendim t’i arsyetoj shkaqet se përse kjo grua 
përbën rrezik për shtetin, një gjë të këtillë nuk e ka bërë. Ky rast specifik u publikua në Raportin 
vjetor për vitin 2016 me titull – Nëna e 6 fëmijëve – “rrezik i madh” për sigurinë e shtetit?!”

Artikull me temën e shtetësisë, Zëvendëse 
e Avokatit të Popullit, Suzana Saliu

Certifikata e shtetësisë
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    Nevenka Krusharovska, Zëvendëse - Avokate e Popullit

FILLIMET E SEKSIONIT PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË FËMIJËS

Avokati i Popullit, që nga vitet e para të funksionimit të tij, e vuri në dukje nevojën e mbrojtjes 
së veçantë të të drejtave të fëmijëve. Duke e pasur parasysh se në Ligj nuk parashikohej mbrojtja 
e veçantë e të drejtave të fëmijëve, Avokati i Popullit në vitin 1999 miratoi vendim që në kuadër 
të Institucionit të formohet Seksion i veçantë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, formimi i të 
cilit financiarisht dhe teknikisht u mbështet nga Zyra e UNICEF-it. 

Në fillim vlerësuam se pikë së pari është e domosdoshme njoftimi i publikut të gjerë me 
funksionimin e këtij Seksioni dhe me mundësinë që jo vetëm prindërit, personat të tjerë, por 
edhe fëmijët në mënyrë të pavarur të paraqesin parashtresa dhe mendimet e tyre për realizimin 
e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve. Për këtë qëllim, me mbështetjen e UNICEF-it u organizua 
prezantimi publik për formimin dhe funksionimin e Seksionit para publikut të gjerë, ndërsa interesim 
për punën e Seksionit manifestuan më shumë media të shkruara dhe elektronike.  

Vetëm pas disa muajsh nga formimi i Seksionit, me punën e tij u informua Rrjeti Evropian 
i Ombudsmanëve të Fëmijëve (ENOK), me ç’rast me propozim të kryesuesit të këtij Asociacioni, 
Seksioni u pranua si anëtar i barabartë i këtij Asociacioni në të cilin, në atë kohë, ishin anëtarësuar 
14 vende të zhvilluara perëndimore - evropiane. Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve 
në Institucionin tonë, në atë periudhë kohe ishte i pari dhe i vetmi në rajonin e Evropës Juglindore. 

Puna e Seksionit u vlerësua si e suksesshme nga anëtarëve të ENOK-ut dhe nga trupat dhe 
organizatat e tjera ndërkombëtare dhe gjithashtu i njëjti u prezantua në Poloni para vendeve të 
Evropës Juglindore, në Këshillin e Evropës para vendeve-anëtare të këtij Këshilli, në Kombet e 
Bashkuara në takimin e parë global të institucioneve të pavarura për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve, në Sesionin special për fëmijët i cili u mbajt në Kombet e Bashkuara, në Konferencën 
rajonale të ombudsmanëve në Evropën Juglindore, e mbajtur në Sofje, si dhe në konferencat dhe 
seminaret e tjera ndërkombëtare të mbajtura brenda dhe jashtë vendit.

Nga veprimi sipas parashtresave individuale dhe nga hulumtimi i gjendjeve me realizimin 
dhe respektimin e të drejtave të fëmijës, në fillim të funksionimit të Seksionit vlerësuam se 
në Republikën e Maqedonisë akoma nuk ka legjislacion përkatës të harmonizuar plotësisht me 
konventat ndërkombëtare dhe se me zbatimin e të njëjtës nuk mund të sigurohet mbrojtje adekuate 
e të drejtave të fëmijëve. Për këtë shkak, Seksioni dërgoi më shumë propozime për ndryshime 
përkatëse në legjislacion, me ç’rast një pjesë e tyre u pranuan. Mes tjerash, u miratua ligj i veçantë 
për mbrojtjen e fëmijëve, u bënë ndryshime në Kodin Pedal për mbrojtjen e fëmijëve viktima të 
trafikimit me qenie njerëzore, fëmijëve të rrugës si kategori e posaçme vulnerabile u parashikuan 
në Ligjin për mbrojtje sociale dhe Ligjin për vetëqeverisje lokale. Gjithashtu, me ligj u ndalu shitja 
e alkoolit dhe cigareve për personat e mitur dhe u ndalua që personat e mitur të vizitojnë lokale 
nate, bare dhe diskoteka, si dhe u miratuan edhe zgjidhje të tjera ligjore, veçanërisht në drejtim 
të harmonizimit me Konventën për të Drejtat e Fëmijëve. Veç tjerash, me propozimin tonë, fëmijët 
me aftësi të kufizuar u liruan me ligj nga participimi gjatë shfrytëzimit të mbrojtjes shëndetësore 
dhe u parashikuan lehtësime gjatë fitimit të pajisjeve ortopedike dhe pajisjeve tjera. 
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Për shkak të konstatimit se fëmijët akoma nuk i dinë të drejtat dhe obligimet e tyre dhe nuk i 
identifikojnë cenimet e të drejtave të tyre, hartuam broshurë të posaçme për të drejtat e fëmijëve 
me titull: “Njihuni me të drejtat e juaja”, e cila me mbështetjen financiare të UNICEF-it u botua 
dhe u distribuua deri tek të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në Republikë. Njëherësh, kemi bërë 
përpjekje që fëmijët të përfshihen drejtpërdrejtë me propozimet dhe mendimet e tyre, kështu që 
për këtë qëllim u formua Këshilli në të cilin merrnin pjesë fëmijët e shkollave fillore dhe të mesme, 
të cilët me mbështetje financiare nga ana e UNICEF-it u trajnuan për të drejtat e fëmijës dhe me 
të cilët rregullisht realizonim takime. Qëllimi i këtij Këshilli ishte fëmijët të mendojnë vet dhe t’i 
prezantojnë problemet dhe mendimet e tyre për tejkalimin e gjendjeve me të cilat ballafaqohen në 
jetën e përditshme, si dhe t’i stimulojmë që të luftojnë vet për të drejtat e tyre.

Broshura “Njoftohu me të drejtat tua”
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Branko Naumoski, Avokat i Popullit, 
Shkup, korrik 2002 

FJALA PËRSHËNDETËSE ME RASTIN E PESË VJETORITTË EKZISTIMIT 
TË INSTITUCIONIT AVOKAT I POPULLIT

Të nderuar përfaqësues të mjeteve të informimit publik,
Të nderuar të pranishëm, të dashur kolegë dhe kolege,
Kam nderin, kënaqësinë dhe përgjegjësinë para Jush dhe para fuqisë së mjeteve të informimit 

publik, ta njoftoj opinionin, përkatësisht qytetarët e Republikës së Maqedonisë që sot e shënojmë 
pesë vjetorin e themelimit dhe funksionimit të Institucionit Avokat i Popullit, i njohur në botë 
edhe me emrin Ombudsman, si Institucion kushtetues për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të 
qytetarëve kur ato u cenohen dhe rrezikohen nga akte dhe veprime të organeve shtetërore.

Me siguri vërejtët se e theksova elementin e përgjegjësisë për ta sjell këtë informacion para 
opinionit të gjerë, meqë vëmendje të veçantë i kushtoj raportimit të mjeteve të informimit publik, 
përkatësisht mediave, për çdo gjë që ndodh lidhur me aktivitetet dhe veprimet e Avokatit të 
Popullit, sepse gjatë periudhës së kaluar u konfirmua se për mbështetjen që gëzoj, e që edhe më 
tej do të kisha dashur ta kem, mjetet e informimit publikë kanë dhënë kontribut të madh dhe janë 
garanci për veprimin gjithëpërfshirës të këtij Institucioni dhe kuptohet nëse edhe Ju e vlerësoni në 
këtë mënyrë, së paku për rezultatet modeste që i kemi arritur në mbrojtjen e njeriut dhe të drejtat 
e tij në periudhën e kaluar.

Të konfirmohet se ndonjë institucion i caktuar ka realizuar rezultate kulmore, në planin e 
parandalimit ose mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut, sot është përgjegjësi e madhe për 
shkak se jetojmë dhe veprojmë në kohë të sigurisë së paqëndrueshme, me garanci të vogla të të 
drejtave të mëdha kushtetuese, me veprim dhe korrigjime të përhershme në drejtim të ngushtimit 
të atyre të drejtave, në vend që i gjithë ky proces të zhvillohet në drejtim të demokratizimit të 
raporteve dhe lirive gjithnjë e më të mëdha të njeriut, sepse jemi dëshmitarë të trafikimit të qenieve 
njerëzore dhe trafikimit me trupin e njeriut, forma nga më të ndryshmet të krimit të organizuar, 
eksploatimit të punës, papunësisë së madhe dhe rënies radikale të standardit jetësor nën pikën 
kritike, dhunës në familje, rrezikimit të lirisë së lëvizjes, kidnapimeve, shantazheve, përdhunimeve, 
plaçkitjeve dhe dukurive tjera antisociale të cilat nuk kanë asgjë të përbashkët me një imazh dhe 
gjendje në të cilat Avokati i Popullit duhet të veproj edhe atë jo në drejtim të çrrënjosjes së të 
këqijave të këtilla, por për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të cenuara të cilat nëse krahasohen 
me këtë që u tha dhe me atë që ndodh në shoqëri janë minore dhe të papërfillshme.

Prandaj, mendimi i parë ishte se është me përgjegjësi të thuhet se janë arritur rezultate të 
caktuara, megjithatë të ndërmarr mbi vete edhe përgjegjësi të këtillë në mënyrë që të tregoj se në 
vizionin e veprimit tonë, gjithnjë e më shumë, hapet një faqe e këtillë dhe sigurisht se me durim 
ndërtohet dhe do të ndërtohet ky mekanizëm për mbrojtjen e njeriut dhe të lirive dhe të drejtave 
të tij.

Ditën e sotme institucioni e ka caktuar si fillim të punës së tij, duke e marrë parasysh se data 
3 korrik lidhet me zgjedhjen e Avokatit të parë të Popullit si përfaqësues i Institucionit që nga viti 
1997 me zgjedhjen e Avokatit të Popullit filluan përgatitjet e natyrës organizative, funksionale, 
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financiare, materiale dhe operative për funksionimin me punë të këtij institucioni.
Me strukturën kadrovike, me të cilën patët rastin ta njihni nga titullari i funksionit, katër 

zëvendësit, 14 bashkëpunëtorët profesional dhe 12 punonjësit administrativ, Avokatin e Popullit 
e përbën dhe e prezanton Institucioni i cili gjatë periudhës së shkuar veproi me mbi 6.000 
parashtresa të parashtruara nga mbi 20.000 qytetarë dhe realizoi mbi 30.000 komunikime dhe 
biseda të drejtpërdrejta, kontakte pafund telefonike me qytetarët.

Institucioni pranoi dhe zgjidhi numrin më të madh të kërkesave nga fusha e urbanizmit dhe 
ndërtimtarisë edhe atë 15% të numrit të përgjithshëm të kërkesave; pastaj marrëdhëniet e punës 
me 12%; gjyqësorit 12%; marrëdhëniet pronësore-juridike 10%; sigurimit pensional dhe invalidor 
8%; të drejtat e konsumatorëve 8%; procedurat policore 6%; të drejtat sociale 5%; marrëdhëniet 
banesore 5%; mbrojtjes së fëmijëve 4%; mbrojtjes shëndetësore 3%; nga fusha e financave 
dhe puna financiare 2%, si dhe një numër më i vogël i kërkesave nga fusha e arsimit, shkencës, 
kulturës dhe sportit, mjedisit jetësor, eprorëve ushtarakë dhe shërbimit të detyrueshëm ushtarak, 
të drejtat e bashkësive të cilat nuk janë shumicë dhe ngjashëm.

Në procedurat dhe analizat janë konstatuar shkelje të të drejtave të qytetarëve të natyrave të 
ndryshme: formale, materiale subjektive, objektive dhe ngjashëm. Përqindja e shkeljeve nga numri 
i përgjithshëm i kërkesave të qytetarëve, e cila është 30% dhe përqindja e shkeljeve të të drejtave 
të qytetarëve kur ishte në pyetje afati i veprimit sipas kërkesave për realizimin e të drejtave të 
qytetarëve, përkatësisht zvarritja e procedurave në organet, e cila ishte mbi 90%, tregojnë dhe 
konfirmojnë se realizimi i respektimit të lirive dhe të drejtave të qytetarëve në Republikë është 
shumë më i ulët.

Avokati i Popullit aktivitetet e tij i realizon në bazë të Ligjit për Avokatin e Popullit, i cili 
juridikisht korrespondon ngushtë me rendin e përgjithshëm juridik të Republikës dhe me ligjet 
dhe aktet nënligjore në kuadër dhe në bazë të të cilëve vepron Avokati i Popullit. Kjo e dhënë, 
dhe rëndësia e punëve në fushën në të cilën veprojmë de-fakto, e pasqyron kompleksitetin e 
problematikës, ndërsa nisur nga kjo edhe profesionalizmin dhe përgjegjësinë e domosdoshme që 
kërkohet nga subjektet të cilët e bartin këtë përgjegjësi shoqërore.

Nuk duhet të neglizhohet, përkatësisht të mos theksohet një mendim për rëndësinë e madhe 
që sistemi bashkëkohor juridik, në të gjitha shoqëritë demokratike juridike, ia përkushton punës 
dhe funksionimit të Ombudsmanit, përkatësisht ajo që është e përbashkët për të gjitha tendencat 
bashkëkohore është që gjithnjë e më shumë të zhvillohen kompetencat e Ombudsmanit në të 
gjitha fushat e jetës shoqërore, të rritet reputacioni i tij dhe në mënyrë më të sigurt të fuqizohet 
veprimi i tij autonom dhe i pavarur, të zgjerohet korpusi i të drejtave të mbrojtura nga Avokati i 
Popullit, duke filluar nga mbrojtja e të drejtave të fëmijës, përmes administratës dhe organeve të 
tjera shtetërore deri te mbrojtja e të drejtave të eprorëve ushtarakë dhe shërbimit të detyrueshëm 
ushtarak, forcat e sigurisë dhe strukturat e tjera të shoqërisë për të cilat deri më tani ka qenë i 
paimagjinueshëm kontrolli i brendshëm ekstern, përkatësisht këqyrja dhe raportet për gjendjen 
në vet organet.

Në këtë kontekst duhet ta theksoj mendimin elementar se në sistemin tonë politik, me 
veprimin e organeve shtetërore, të drejtat e njeriut nuk janë mjaftueshëm të mbrojtura dhe të 
njëjtat, siç përmenda, nuk respektohen ose respektimi i tyre është minimal. Mbizotëron atmosferë 
dhe vetëdije, por mund të thuhet edhe bindje se sot asnjë e drejtë nuk mund të realizohet pa 
ryshfet, ndërmjetësim dhe lidhje nga miqtë, interesa partiake, nepotizëm dhe instrumente të 
tjera ilegale jashtë mekanizmave legal-juridik. Kështu që, mund të thuhet se gjatë realizimit të 
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të drejtave të qytetarëve, sot, në Republikë ekziston mospërputhje serioze midis së drejtës së 
normuar dhe realitetit. Megjithatë, sa për informacion, të përkujtojmë se nuk mund të konsiderohet 
për demokratik një vend i cili vetëm i rregullon liritë dhe të drejtat e njeriut dhe qytetarit në nivel të 
standardeve më të larta evropiane dhe civilizuese, ndërkohë që sistemi dhe veçanërisht autoritetet 
e të gjitha niveleve dhe llojeve nuk sigurojnë realizimin e tyre në realitet, përkatësisht në jetën e 
përditshme.

Prandaj, përgjegjësia e Avokatit të Popullit është akoma më e madhe në mbrojtjen e të 
drejtave të qytetarëve, por duhet të jetë më e madhe edhe përgjegjësia e të gjitha subjekteve, 
përfaqësuesve të rendit juridik, të cilët e kanë për detyrë të bashkëveprojnë me Avokatin e Popullit 
në realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve. Së këtejmi, pa mbështetjen 
gjithëpërfshirëse dhe përsëri e theksoj, pa mbështetjen e përhershme dhe permanente të mediave, 
të cilat i përkufizova si garanci për veprimin e Avokatit të Popullit, Institucioni Avokat i Popullit 
vështirë mund ta kryej funksionin e tij.

Në fund, do ta theksoj edhe faktin se me ndryshimet kushtetuese, në rrjedhë e sipër janë 
ndryshimet themelore edhe të Ligjit për Avokatin e Popullit, megjithatë parimet themelore të 
përcaktuara në Kushtetutë për mëvetësi, pavarësi dhe përqendrim të funksionit Avokat i Popullit si 
institucion unik në nivel të Republikës së Maqedonisë. Njëkohësisht, mbështetja dhe bashkëpunimi 
i të gjitha organeve janë vlera të cilat nuk guxon të ndryshohen dhe në bazë të të cilave në të 
ardhmen, me metoda akoma më të avancuara dhe në bazë të përvojave të deritanishme, Avokati 
i Popullit në të ardhmen do të mund gjithnjë e më shumë të dëshmohet si institucion në të cilin 
qytetarët, në çdo kohë do të mund të kërkojnë por edhe ta gjejnë mbrojtjen e të drejtave të tyre.

Në emër të kësaj dhe për realizimin e këtij objektivi, duke vlerësuar se nuk ka vend për 
festime të mëdha, duke i marrë parasysh gjendjet e konstatuara me realizimin dhe mbrojtjen e 
të drejtave dhe lirive të qytetarëve, në mënyrë tejet modeste me këtë informacion, përmes Jush 
deri te publiku i gjerë, duke e shënuar këtë jubile të voglën por të rëndësishëm Ju falënderoj për 
bashkëpunimin e deritanishëm dhe Ju ftoj për bashkëpunim të mëtutjeshëm.
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PAS PESË VJETËSH

Në vitin 2001 Avokati i Popullit e shënoi jubileun e pestë nga themelimi i Institucionit. 
Statistikat tregojnë se për këtë periudhë numri i parashtresave është rritur konsiderueshëm e që 
gjithsesi flet për etablimin e tij në shoqëri. Periudha prej pesë vitesh ishte e mjaftueshme për t’i 
perceptuar nevojat e reja të Institucionit, veçanërisht pas nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të 
Ohrit.

Duke i ndjekur rrjedhat e reja të punës, para së gjithash të 
teknologjisë informatike, në vitin 2001 përmes ndihmës financiare 
të Agjencisë Kanadeze për Zhvillim Ndërkombëtar (CIDA), ndërsa në 
patronazhin e Ambasadës së Kanadasë në Republikën e Maqedonisë u 
nënshkrua marrëveshja për furnizimin e pajisjeve kompjuterike dhe u 
përgatit softueri me të gjitha specifikat e nevojshme për punën e Zyrës 
së Avokatit të Popullit. Startimi i sistemit të përpunimit automatik i 
parashtresave mundësoi koordinim efikas të të gjitha aktiviteteve edhe 
për zgjidhjen cilësore të lëndëve. Në këtë periudhë u krijua edhe ueb-
faqja, me qëllim të rritjes së transparencës në punë, edhe pse për shkak 
të mungesës së resurseve njerëzore e njëjta filloi të funksionoj në vitin 
2005.

Në fushën e ngritjes së edukimit të qytetarëve për mandatin 
dhe kompetencën e Avokatit të Popullit u hartua udhëzuesi-broshura, 
ndërkohë që janë organizuar më shumë seminare edukative nëpër 
shumë qytete të vendit.

Funksionimi i Institucionit Avokat i Popullit dhe përvoja e fituar 
nga bashkëpunimi me institucionet e tjera të ngjashme evropiane e 
imponuan nevojën e krijimit të simbolit-logos emblematike. Ideja gjatë 
krijimit të logos ishte që e njëjta ta përmbaj subjektin themelor të 
mbrojtjes të cilin ia jep Avokati i Popullit, ndërsa ky është qytetari. 
Prandaj, rrethi i brendshëm e simbolizon kokën e njeriut, ndërsa hapësira 

Amendamente kushtetuese - 
2001

Fragmente nga Marrëveshja Kornizë - 2001 
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e zbrazët midis rrethit dhe formave gjysmë-rrethore e simbolizojnë 
trupin e njeriut me duart e ngritura lartë.

Tanimë nga viti 2002 pas evaluimit të z. Alek Trevnik, ish-
Avokat i Popullit i Provincës Alberta-Kanada, si dhe me miratimin e 
amendamenteve të Kushtetutës, më saktësisht Amendamentin XI 
filluan përgatitjet për miratimin e ligjit për Avokatin e Popullit, me të 
cilin parashikohej fuqizimi i rolit në aspekt të mbrojtjes së të drejtave të 
qytetarëve.

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, në mbledhjen e mbajtur më 
datë 10.09.2003 miratoi Ligj të ri për Avokatin e Popullit me të cilin 
institucioni fitoi mandat të ri – ndjekja e parimit të përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat, si dhe u krijuan edhe kushte për hapjen e gjashtë zyrave rajonale edhe atë në: 
Manastir, Kumanovë, Kërçovë, Tetovë, Strumicë dhe Shtip.

Së këtejmi, nga ekzistimi i Institucionit për herë të parë u realizua fushata promocionale me 
moton: “Avokati i Popullit në anën Tuaj”. Qëllimi i këtij projekti ishte promovimi i gjerë i institucionit 
dhe në masë të madhe ndihmoi në promovimin dhe afirmimin e tij, përmirësimin e komunikimit 
me qytetarët dhe administratën shtetërore. Në kuadër të fushatës u mbajtën tribuna në qytete 
në të cilat ishte planifikuar hapja e zyrave rajonale. Projekti u organizua nga ana e organizatës 
joqeveritare “OHO” me mbështetje materiale të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë 
(OSBE), Institutit Shoqëria e Hapur Maqedoni dhe Agjencisë Kanadeze për Zhvillim Ndërkombëtar 
(CIDA).

Logo e Avokatit të Popullit

Avokati i Popullit me zëvendësit e tij Branko Naumoski (në mes)  
Nevenka Krusharovska, Tripun Tanushevski (majtas) 

Suzana Saliu, Lupço Ivanovski (djathtas)
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Branko Naumoski, Avokat i Popullit - 
fjalimi në Konferencën Ndërkombëtare në Athinë, maj 2003

ZHVILLIMI I INSTITUCIONIT OMBUDSMAN NË 
REPUBLIKËN E MAQEDONISË 

Institucioni Ombudsman në Republikën e Maqedonisë ekziston dhe funksionon tanimë 6 vjet. 
Ai është themeluar me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë të vitit 1991, Ligin për Avokatin e 
Popullit nga viti 1997 dhe Amendamentet kushtetuese të vitit 2001, të miratuara menjëherë pas 
konfliktit të armatosur në Republikë i cili ndodhi po atë vit.

Në përputhje me Kushtetutën dhe Ligjin për Avokatin e Popullit, kompetenca kryesore e 
Ombudsmanit të Republikës së Maqedonisë është t’i mbroj të drejtat kushtetuese dhe ligjore 
të qytetarëve kur ato u cenohen nga organet e administratës shtetërore dhe nga organet dhe 
organizatat e tjera të cilat kanë autorizime publike.

Me Amendamentin Kushtetues XII parashikohet kompetencë e posaçme e Ombudsmanit t’i 
përkushtoj vëmendje të veçantë mbrojtjes së parimit të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të 
drejtë dhe adekuatë të bashkësive në organet publike në të gjitha nivelet dhe në fushat e gjera të 
jetës publike.

Parlamenti e zgjedh Ombudsmanin me propozim të Komisionit kompetentë për Zgjedhje dhe 
Emërime në Parlament, në të cilin marrin pjesë deputetë nga të gjitha partitë politike relevante 
të përfaqësuara në Parlament, zgjidhet për një periudhë kohore prej tetë vitesh, me të drejtë 
rizgjedhjeje.

Konform amendamenteve të Kushtetutës së vitit 2001, Ombudsmani do të zgjidhet nëse për 
të votojnë shumica e numrit të përgjithshëm të deputetëve, me ç’rast duhet të ketë shumicën e 
votave të numrit të përgjithshëm të deputetëve të cilët i përkasin bashkësive të cilat nuk është 
shumicë në Republikën e Maqedonisë.

Me Ligjin për Avokatin e Popullit, Avokatit të Popullit i jepet kompetenca që para Parlamentit 
t’i propozoj zëvendësit e tij dhe ta organizoj shërbimin profesional, si dhe të zgjedh dhe caktoj 
bashkëpunëtorë të tjerë. Kështu, Ombudsmani i Republikës së Maqedonisë ka katër zëvendës, 
të cilët me propozim të tij ishin zgjedhur nga Kuvendi me mandat prej tetë vitesh, sekretarin e 
përgjithshëm, shërbimin profesional prej 13 këshilltarëve të cilët punojnë me parashtresa dhe 13 
të punësuar të tjerë si personel teknik dhe administrativ të cilin ai e cakton.

Puna e Ombudsmanit ndahet në pesë grupe të cilat i udhëheq Ombudsmani dhe zëvendësit 
e tij. Në kuadër të institucionit, tanimë tre vjet, është organizuar dhe funksionon Seksioni për të 
drejtat e fëmijës të cilin e udhëheq njëri nga zëvendësit e Ombudsmanit.

Mjetet e punës së Institucionit sigurohen nga Buxheti i shtetit.
Pranë Ombudsmanit, parashtresë mund të parashtrojë çdo qytetar (vendas ose i huaj), i cili 

do të vlerësoj se i është shkelur ndonjë e drejtë kushtetuese dhe ligjore. Ombudsmani mund të hap 
procedurë edhe sipas iniciativës personale. Parashtresa mund të paraqitet në zyrën e Ombudsmanit 
përmes: telefonit, telefaksit, gojarisht në procesverbal tek Ombudsmani, përmes postës dhe përmes 
postës elektronike. Ombudsmani nuk vepron sipas parashtresave anonime, sipas lëndëve për të 
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cilat është në rrjedhë procedura gjyqësore, si dhe sipas lëndëve për të cilat nga veprimi i fundit i 
organit, i cili ka vepruar sipas lëndës, ka kaluar më shumë se një vit, përveç nëse parashtruesi i 
parashtresës dëshmon se afatin e ka lëshuar për shkaqe të arsyeshme. Ombudsmani, për veprimet 
e ndërmarra sipas parashtresës, rregullisht i njofton palët. Parashtrimi i parashtresës është falas 
dhe për të nuk paguhet taksë. Gjatë shqyrtimit të parashtresës, Ombudsmani e ka për detyrë ta 
respektoj fshehtësinë dhe privatësinë e parashtruesit të të dhënave.

Ombudsmani, pas shqyrtimit, parashtresën do ta konsideroj të pabazë nëse: nga të dhënat 
të cilat i ka në dispozicion rezulton se nuk bëhet fjalë për shkelje të të drejtave dhe lirive themelore 
të njeriut dhe qytetarit ose për ndonjë parregullsi tjetër; nëse parashtresa nuk është e kompletuar 
edhe pse parashtruesi, pas sugjerimit paraprak të Ombudsmanit nuk e ka plotësuar të njëjtën, si 
dhe nëse lënda është në procedurë para organeve gjyqësore.

Në kuadër të kompetencave të tij, gjatë procedimit, Ombudsmani mund të: kërkoj sqarime 
të nevojshme dhe informacione plotësuese nga organet, përkatësisht organizatat për të dhënat 
e prezantuara në parashtresë; të kryej këqyrje të drejtpërdrejtë në punët nga kompetenca e 
organeve, përkatësisht organizatave, të ftoj në bisedë funksionar dhe nëpunës të organit, 
përkatësisht organizatën dhe çdo person tjetër dhe të kërkoj mendim nga institucionet shkencore 
dhe profesionale. Organet dhe organizatat e kanë për detyrë të bashkëpunojnë me Ombudsmanin 
dhe me kërkesë të tij t’ia sigurojnë të gjitha të dhënat dhe informacionet, pavarësisht nivelit të 
konfidencialitetit, si dhe t’i mundojnë zbatimin e procedurës. Rregullat për ruajtjen e fshehtësisë e 
obligojnë Ombudsmanin.

Kur Ombudsmani do ta përfundoj procedurën ai e njofton parashtruesin e parashtresës. Nëse 
Ombudsmani konstaton se janë shkelur të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve mund: të 
propozoj që organi, përkatësisht organizata, të zbatoj përsëri procedurë të caktuar në përputhje me 
ligjin; të paraqes kërkesë deri te organi kompetent për inicimin e kontestit administrativ; të paraqes 
kërkesë deri te organi, përkatësisht organizata për ndërprerjen e përkohshme të ekzekutimit të 
aktit; të propozojë inicimin e procedurës disiplinore kundër personit zyrtar të organit, përkatësisht 
organizatës; të paraqes kërkesë deri te prokurori publik kompetent për inicimin e procedurës për 
shkak të përcaktimit të përgjegjësisë për kundërvajtje ose penale dhe t’u jep propozime organeve, 
përkatësisht organizatave, për përmirësimin e punës së tyre dhe sjelljes me palët.

Ombudsmani jep mendime, sugjerime, vërejtje dhe rekomandime deri te organet, përkatësisht 
organizatat për marrjen e masave përkatëse për hedhjen poshtë si të pabazë të lëndës për të cilën 
është paraqitur parashtresë. Organet, përkatësisht organizatat, e kanë për detyrë ta njoftojnë 
Ombudsmanit me masat e miratuara në bazë të propozimeve, mendimeve ose rekomandimeve 
të tij më së voni në afat prej 30 ditësh. Nëse organi, përkatësisht organizata, nuk e njofton 
Ombudsmanin për zbatimin e propozimeve ose rekomandimeve të tij apo nëse propozimet dhe 
rekomandimet i pranon vetëm pjesërisht, Ombudsmani për një gjë të këtillë mund ta njoftoj organin 
më të lartë të drejtpërdrejtë, ministrinë kompetente, Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, ndërsa 
me raport të posaçëm ta njoftoj Kuvendin e Republikës së Maqedonisë ose çështjen ta bëjë publike.

Ombudsmani i monitoron gjendjet nga fusha e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të qytetarëve 
përmes kryerjes së këqyrjeve në organet e administratës shtetërore dhe në organet e organizatat 
të cilat kanë autorizime publike. Gjithashtu, Ombudsmani e monitoron gjendjen lidhur me të 
drejtat dhe liritë e organeve të administratës shtetërore dhe organeve e organizatave të tjera të 
cilat kanë autorizime publike në të cilat liria e lëvizjes është e kufizuar, veçanërisht në institucionet 
ndëshkuese – korrektuese dhe edukuese – korrektuese. Vizitën dhe këqyrjen në organet dhe 
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organizatat e përmendura, Ombudsmani mund ta kryej pa paralajmërim paraprak, si dhe të zhvilloj 
biseda me personat e vendosur në këto organe e organizata pa prezencën e personave zyrtarë.

Nëse gjatë rrjedhës së procedurës, të cilat udhëhiqen para Ombudsmanit, konstatohet se deri 
te shkelja e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve ka ardhur për shkak se ndonjë rregull 
ose akt nuk është në përputhje me Kushtetutën dhe Ligjin, Ombudsmani mund të hap iniciativë 
për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit, dispozitës, përkatësisht aktit të cilin ia dërgon Parlamentit 
të Republikës së Maqedonisë, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe ministrisë kompetente. 
Ombudsmani deri te Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë mund të paraqes iniciativë 
për hapjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së ligjeve dhe kushtetutshmërisë së 
rregullave të tjera nëse gjatë punës së tij vlerëson se nuk janë në përputhje me Kushtetutën.

Ombudsmani për punën nga kompetenca e tij e informon publikun. Publiku njoftohet përmes 
Raportit vjetor për punën e Ombudsmanit të cilin e paraqet në Parlamentin e Republikës së 
Maqedonisë, përmes raporteve të posaçme, përmes konferencave me mjetet e informimit publik, 
komunikatave të ndryshme, buletineve, publikimeve, si dhe në mënyrë tjetër. Gjatë njoftimit të 
publikut Ombudsmani i merr parasysh rregullat për mbrojtjen e fshehtësisë së të dhënave nga 
lëndët, në përputhje me Ligjin për Ombudsmanin.

Edhe pse vlerësimi yni është se Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, Ligji për Avokatin e 
Popullit, rregullat e tjera dhe aktet nënligjore, mbi të cilat është themeluar dhe vepron institucioni 
i Avokatit të Popullit, mundësojnë mbrojtje ligjore efikase, profesionale, të paanshme dhe mbrojtje 
racionale të të drejtave dhe lirive të qytetarëve dhe sigurojnë barazi, barabarësi dhe unitet në 
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve, pa dallim të: gjinisë, ngjyrës, racës, besimit fetar, 
përkatësisë politike, gjendjes pronësore dhe ngjashëm, megjithatë, pas nënshkrimit të Marrëve-
shjes Kornizë, si zgjidhje kompromisi e konfliktit ushtarak të vitit 2001 iu qas ndryshimeve të Ligjit 
për Avokatin e Popullit, me të cilat u implementuan më shumë zgjidhje, si nga përvoja e deritanishme 
praktike ashtu edhe nga informacionet dhe veprimet komparative të këtyre institucioneve jashtë 
Republikës dhe të cilat do të jenë në funksion të veprimit më efikas, autonom dhe të pavarur të 
Ombudsmanit. Ndryshimet e Ligjit pritet të miratohen kah fundi i muajit qershor të këtij viti. Njëri 
nga ndryshimet më të rëndësishme që propozohet është organizimi i seksioneve të veçanta në 
qendrat më të mëdha urbane të Republikës, si pjesë përbërëse të zyrës së Ombudsmanit.

Të dhënat statistikore nga ekzistimi dhe funksionimi gjashtëvjeçar i Ombudsmanit në 
Republikën e Maqedonisë tregojnë se brenda një viti mesatarisht pranohen rreth 1.500 parashtresa 
dhe numri i tyre është në rritje nga vitit në vit, kështu që në vitin 2002 numri i parashtresave u rrit 
për 60% (Në Republikën e Maqedonisë jetojnë dy milionë banorë, ndërsa numri më i madh i tyre, 
ose 67% janë të nacionalitetit maqedonas, ndërsa në Republikë jetojnë edhe 26 bashkësi – etnike 
nacionale prej të cilave rreth 23% janë të bashkësisë shqiptare, 4% të bashkësisë turke, 2% për 
qind të nacionalitetit serbë dhe romë dhe në numër më të vogël janë boshnjakë dhe vllah etj). Në 
zyrën e Ombudsmanit, në nivel vjetor pranohen rreth mbi 3.000 qytetarë, ndërsa biseda telefonike 
realizohen me rreth 5.000 qytetarë. Në vëllimin e përgjithshëm të punës duhet të merren parasysh 
edhe aktivitetet dhe komunikimet e tjera të Ombudsmanit me qytetarët, organet e pushtetit 
shtetërore dhe organizatat e tjera qeveritare dhe joqeveritare, shoqatat dhe asociacionet.

Numri më i madh i parashtresave janë nga fusha e urbanizmit dhe ndërtimtarisë 317 ose 
14,17%; pastaj nga fusha e jurisprudencës 311 ose 13,90%; nga marrëdhëniet e punës 292 ose 
13,05%; nga fusha e çështjeve të banimit 253 ose 11,30%; nga fusha pronësore-juridike 230 ose 
10,27%; nga mbrojtja e të drejtave nga procedura policore 168 ose 7,50%; nga fusha e sigurimit 
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pensional dhe invalidor 144 ose 6,44%; nga fusha e të drejtave të konsumatorëve (kompensime 
komunale dhe të tjera) 140 ose 6,25%; nga mbrojtja e të drejtave të fëmijëve 78 ose 3,48%; nga 
fusha e të drejtave sociale 60, përkatësisht 2,68%; nga fusha e mbrojtjes shëndetësore 45 ose 
2,01% etj.

Praktika tregon se shumica ose 60% e parashtresave janë të pabaza, 10% kanë të bëjnë 
me çështje për të cilat Ombudsmani nuk është kompetent, ndërsa në 30% të parashtresave janë 
konstatuar cenime të të drejtave të qytetarëve. 

Megjithatë, ajo që veçanërisht shqetëson në funksionimin e Ombudsmanit ende është 
shkalla dhe niveli i lartë i mosveprimit dhe mosrespektimit të intervenimeve, si dhe veprimit të 
ngadalshëm sipas kërkesave të Ombudsmanit nga ana e organeve kompetente ndaj të cilave 
vepron Ombudsmani. Sigurisht se për këtë ekzistojnë shkaqe objektive, por janë të pranishëm 
edhe një numër i madh i shkaqeve dhe lëshimeve subjektive.

Në periudhën e kaluar, prej se ekziston dhe funksionon institucioni Ombudsman në Republikën 
e Maqedonisë, gjendjet dhe kushtet në të cilat sigurohen dhe realizohen të drejtat dhe liritë e njeriut 
ishin shumë komplekse. Përkatësisht, jetojmë në kushte të gjendjeve të çrregulluara të sigurisë, 
marrëdhënieve të pa ndërtuara pluraliste, politike dhe marrëdhënieve demokratike, kornizë ligjore 
të pa harmonizuar me Kushtetutën dhe aktet ndërkombëtare, administratë shtetërore të pa 
transformuar, jotransparente dhe joefikase me marrëdhënie joprofesionale dhe etikë të bartësve të 
funksioneve dhe personave zyrtarë, me sistem ende të ngadalshëm gjyqësor, status të çrregulluar 
social të qytetarëve, nivel të ulët të mbrojtjes sociale dhe shëndetësore, transformim të pakryer të 
kapitalit shoqëror, marrëdhënie pronësore-juridike të pazgjidhura, përkatësisht proces të pakryer të 
denacionalizimit dhe ngjashëm. Këto dhe probleme tjera të ngjashme, në këtë periudhë tranzicioni 
në të cilin ende gjendet Republika e Maqedonisë, ishin probleme plotësuese dhe gjendje me të cilat 
përballej institucioni i Ombudsmanit.

Së këtejmi, para Institucionit Ombudsman parashtroheshin një sërë çështjesh dhe detyrash 
se si dhe në ç’mënyrë të ballafaqohet me këto probleme dhe njëkohësisht ta luaj rolin e mekanizmit 
efikas dhe efektiv për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve.

Megjithatë, edhe krahas marrjes së masave, aktivitetet dhe përpjekjet e institucionit që të 
krijoj mekanizëm sa më të suksesshëm në mbrojtjen e të drejtave, përkatësisht të bëhet mediator 
midis qytetarit dhe pushtetit, në kushte të këtilla komplekse dhe specifike është me të vërtet 
tejet e vështirë sepse zgjidhja e këtyre problemeve nuk varet ekskluzivisht nga dëshira dhe fuqia 
e Ombudsmanit, por nga ndryshimet sistemore të shtetit por, kuptohet se kjo nuk do të thotë se 
Ombudsmani me propozimet, sugjerimet e veta dhe ngjashëm nuk mund të ndikojë në këto sisteme 
sistemore. Përkundrazi, me ndikimin e tij, përmes raporteve të tij, me animimin e publikut dhe 
mediat, dëshmohet se mundet edhe atë madje shumë mirë të kontribuoj në avancimin, sigurimin, 
edukimin, implementimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.

Duke e pasur parasysh se Ombudsmani nuk ka dhe nuk përdor mjete detyrimi për ta detyruar 
administratën shtetërore t’i respektoj ndërhyrjet e Ombudsmanit, zbatohen mjetet klasike të bindjes, 
këmbënguljes dhe qëndrueshmërisë në kontaktet me nëpunësit shtetërorë, ndërsa atëherë kur një 
gjë e këtillë nuk është e mjaftueshme, me Informatë njoftohej Qeveria dhe Kuvendi i Republikës 
së Maqedonisë, si dhe bashkëngjiteshin edhe mediat. Shpeshherë praktikojmë që me informata 
të posaçme ta informojmë Parlamentit e që gjithsesi se ka pasur efekt pozitiv. Megjithatë, edhe 
një herë duhet të theksohet se pa përgjegjësi dhe pa mbështetje të përgjithshme nga të gjitha 
subjektet relevante, veçanërisht bartësit e funksioneve në administratën shtetërore ndaj të cilëve 
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vepron me kompetencë Ombudsmani, vështirë se do të mund të pritet dhe ta siguroj nivelin e 
nevojshëm të respektimit dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut, ndërsa kjo do të thotë 
edhe vështirësi në realizimin e funksionit të Ombudsmanit.

Por, sidoqoftë, edhe krahas gjendjeve dhe kushteve të këtilla, konkluzion i përgjithshëm është 
se periudha e kaluar gjashtëvjeçare e veprimit të Avokatit të Popullit mund të vlerësohet si pozitive 
dhe e suksesshme. Të dhënat dhe analizat tregojnë se janë arritur rezultate të kënaqshme të cilat 
tregojnë se institucioni Avokat i Popullit gëzon besim dhe në përgjithësi pranohet tek qytetarët, 
ndërkaq ata tanimë i realizojnë interesat e tyre. Së këtejmi nxirret edhe konstatimi se duke vepruar 
në këtë drejtim Avokati i Popullit, gjatë periudhës së kaluar, e vërtetoi dhe arsyetoi besimin se si 
organ i mëvetësishëm dhe i pavarur, mekanizëm kontrollues dhe mediator, në bashkëpunim me 
mekanizma të tjerë kontrollues në shtet, ka ndikim të rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave 
dhe lirive të njeriut, ndërkohë që në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon dhe kontribuon edhe në 
përpjekjet e autoriteteve shtetërore, administratës shtetërore të transformohet dhe organizohet 
në servis modern, profesional dhe efikas të qytetarëve. Ky vlerësim i ynë u konfirmua edhe me 
hulumtimin e opinionit publik të zbatuar gjatë muajit shkurt të vitit 2003 nga Forum-qendra për 
hulumtime statistikore dhe dokumentacion, e cila është nën patronazhin e Organizatës për Siguri 
dhe Bashkëpunim – Zyra në Shkup (OSBE).

Gjithashtu, shpresoj se me bashkëpunim më intensiv dhe me mbështetje të organizatave 
ndërkombëtare, siç është Këshilli i Evropës, OKB, dhe institucione të tjera, pra edhe Ombudsmani 
në Maqedoni mund të luajnë rol të rëndësishëm dhe të arrijnë rezultate më efektive dhe më efikase 
në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut.
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EVALUIMI I PARË PËR PUNËN E ZYRËS SË AVOKATIT TË POPULLIT  

Alek Trevik, ish Avokat i Popullit për Provincën Alberta, Kanada

Në vitin 2002 me mbështetjen e Iniciativës Juridike për Evropën Qendrore dhe 
Lindore të Asociacionit Amerikan të Avokatisë (CEELI), z. Alek Trevik, ish-Avokat i Popullit 
për Provincën Alberta në Kanada, hartoi Analizë dhe rekomandime për punën e zyrës së 
Avokatit të Popullit, në bazë të të cilave pasuan ndryshime të rëndësishme në mandatin, 
kompetencat dhe decentralizimin e tij përmes hapjes së zyrave rajonale.
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TË DHËNA STATISTIKORE PËR PERIUDHËN 1997-2004
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Grafiku nr. 1 - Numri i parashtresave të pranuara sipas viteve

Grafiku nr. 2 – Rekomandime të pranuara për cenimet e përgjithshme të konstatuara
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Tabela nr. 1 – Pasqyra e parashtresave të pranuara sipas fushave për periudhën kohore 1997-2000

Tabela nr. 2 – Pasqyra e parashtresave të pranuara sipas fushave për periudhën kohore 2001-2004

N
um

ri

%

N
um

ri

%

N
um

ri

%

N
um

ri

%

Të drejta dhe liri kushtetuese 8 6,84 125 11,7 117 9,734 134 11,49

Fusha sociale 13 11,11 133 12,5 203 16,89 195 16,72

Marrëdhëniet e punës 20 17,09 99 9,29 183 15,22 142 12,18

Financat 1 0,85 26 2,44 16 1,331 15 1,286

Dogana 3 0,28 1 0,086

Mbrojtja 2 0,19 1 0,083 2 0,172

Të drejtat e fëmijëve 10 0,832 41 3,516

Marrëdhëniet pronësore-juridike 9 7,69 81 7,6 112 9,318 103 8,834

Urbanizmi, ndërtimtaria dhe 
mbrojtja e mjedisit jetësor 24 20,51 182 17,1 161 13,39 139 11,92

Ndërmarrje publike, shërbime 
dhe institucione 1 0,85 36 3,38 43 3,577 62 5,317

Njësia e vetëqeverisjes lokale 15 1,41 9 0,749 11 0,943

Fusha sociale 12 10,26 56 5,25 61 5,075 33 2,83

Gjyqësori 11 9,40 136 12,8 183 15,22 172 14,75

Të tjerë 18 15,38 172 16,1 103 8,569 114 9,777

GJITHSEJ: 117 100 1066 100 1202 100 1166 100

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA  

1997 1998 1999 2000

N
um

ri

%

N
um

ri

%
N

um
ri

%

N
um

ri

%

Mosdiskriminimi dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat

1 0,09 5 0,27 6 0,23 11 0,56

Autorizimet policore
Gjendjet civile dhe punë të 
tjera të brendshme
Jurisprudenca 148 13,37 277 14,8 415 15,93 385 19,65
Eprorë ushtarakë dhe obligues 
ushtarakë 2 0,18 26 1,38 17 0,65 6 0,31

Mbrojtja sociale 65 5,87 52 2,77 167 6,41 126 6,43

Marrëdhëniet e punës 159 14,36 259 13,8 406 15,59 227 11,59
Çështjet banesore 59 5,33 227 12,1 161 6,18 92 4,70
Mbrojtja shëndetësore 25 2,26 40 2,13 46 1,77 50 2,55
Sigurimi pensional dhe 
invalidor 102 9,21 114 6,07 169 6,49 111 5,67

Arsimi, shkenca, kultura dhe 
sporti 11 0,99 34 1,81 26 1,00 26 1,33

Të drejtat e fëmijëve 47 4,25 64 3,41 62 2,38 47 2,40

Ubanizmi dhe ndërtimi 123 11,11 211 11,2 209 8,02 123 6,28

Mjedisi jetësor 7 0,63 22 1,17 20 0,77 12 0,61

Financat 17 1,54 16 0,85 22 0,84 23 1,17

Marrëdhëniet pronësore-
juridike 107 9,67 199 10,6 267 10,25 217 11,08

Të drejtat e konsumatorëve 80 7,23 110 5,86 188 7,22 152 7,76

Institucionet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-
korrektuese
Fëmijët dhe personat me aftësi 
të kufizuar
Regjistrimi

Të drejtat zgjedhore

Të tjera 82 7,41 84 4,47 158 6,07 108 5,51

GJITHSEJ: 1107 100 1878 100 2605 100 1959 100

243 12,472 6,5 138 7,35 266 10,21

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA  

2001 2002 2003 2004
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Tabela nr. 1 – Pasqyra e parashtresave të pranuara sipas fushave për periudhën kohore 1997-2000

Tabela nr. 3 – Të dhëna për mënyrën e zgjidhjes së parashtresave për periudhën kohore 1997-2004
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1997 117 117

1998 1066 117 1183 173 100 (14%) 73 615 715

1999 1202 468 1670 340 212 (15%) 128 1228 1440

2000 1166 230 1396 310 189 (18%) 121 891 1080

2001 1107 316 1423 318 186 (17%) 50 82 827 1063

2002 1878 360 2238 552 329 (21%) 77 146 1160 1566

2003 2605 672 3277 550 356 (18%) 49 145 1629 2034

2004 1959 1243 3202 1034 411 (18%) 345 275 1564 2320
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ENOK, Stokholm, tetor 2003

CRONSEE, Banja Llukë

Tribuna për fëmijë, ShSHAK “Boro Petrushevski”, 
Shkup, 2005

Avokati i Popullit me punonjësit e tij , 2004





PERIUDHA E DYTË 2004-2012

Ndihmojmë qytetarët në mënyrë më të lehtë t’i realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre, administrata 
publike mirëfilli t’u shërbejë atyre, si dhe të avancohet raporti midis organeve të pushtetit dhe qytetarëve.

Në mënyrë transparente, të ndershme dhe profesionale i ndjekim dhe mbikëqyrim veprimet e 
organeve të pushtetit.

Të barabartë në relacion me të gjithë.
Profesionistë në punë, të hapur për sugjerime dhe të gatshëm për mbindërtim të vazhdueshëm.
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Stojan Andov, ish-kryetar 
i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë

MARRËVESHJA KORNIZË, NDRYSHIMET E KUSHTETUTËS DHE NEVOJA 
PËR NDRYSHIMIN E ROLIT DHE POZITËS SË INSTITUCIONIT 

AVOKAT I POPULLIT

Institucioni Avokati i Popullit, si dhe personi Ixhet Memeti i cili aktualisht e drejton këtë 
institucion, me aktivitetin e tij tërheq vëmendje të madhe në publikun tonë të cilin e ka dëshmuar 
tashmë. Megjithatë, ka një pakënaqësi dhe zhgënjim të heshtur madje edhe tek mbështetësit 
më të fortë të këtij institucioni për shkak të efekteve të dobëta të veprimtarisë së tij. Kuptohet, 
ky nuk është rezultat i veprimit të dobët ose të gabuar të Avokatit të Popullit por paraqitet si 
zhgënjim i inercisë dhe përgjumjes së të gjitha institucioneve tjera që lidhen me Avokatin e Popullit. 
Shumë shpresa dhe shumë raste, padyshim të hetuara mirë ,shuhen në një shteg dhe rrjetë të 
kompetencave të të gjitha institucioneve tjera me të cilat, gjatë kërkimit të drejtësisë Avokati i 
Popullit detyrohet të bashkëpunojë dhe të pres që rezultatet e aktivitetit të tij të respektohen dhe 
të zbatohen masat që i propozon. Kjo gjendje inerte apo, thënë më saktë, gjendja në të cilën 
fryma burokratike në institucionet shtetërore shfaqet si faktor më i fuqishëm sesa raportet dhe 
propozimet e Avokatit të Popullit dhe në të shumtën e rasteve arrin t’i pamundësoj ose “mbys” 
iniciativat dhe punën e këtij institucioni.

Për çudi, edhe sot e kësaj dite, krahas gjendjes të cilën sapo e përshkrova, Institucioni 
Avokat i Popullit dhe vet Avokati i Popullit gëzon besim të lartë tek qytetarët. 

Kjo gjendje me institucionin Avokat i Popullit mund të sqarohet edhe me faktin se ky 
institucion është krejtësisht i ri tek ne. Drafti i Kushtetutës së vitit 1991 nuk kishte dispozitë për 
këtë institucion, ndërsa në diskutim, shumica e anëtarëve, duke u thirrur në rolin e Avokatit të 
Popullit në vendet perëndimore dhe para së gjithash në vendet skandinave vendosën që ekzistimi 
i këtij institucioni të bazohet në Kushtetutë edhe tek ne. Krahas të gjitha manifestimeve tona 
të fuqishme për përcaktimin e zhvillimit dhe fuqizimit të demokracisë në vend, pas miratimit të 
Kushtetutës për Avokatin e Popullit mbizotëroi heshtja. Kjo ishte shenjë se publiku i gjerë nuk 
ka informacione të mjaftueshme për këtë institucion, por gjithashtu ishte shenjë se ata të cilët 
e kuptojnë arsyen e ekzistimit të Avokatit të Popullit janë strehuar mirë në organet shtetërore 
dhe nuk kanë ndonjë interesim për ringjalljen e këtij institucioni. Madje në vitin 1997 në bazë 
të marrëveshjes në udhëheqësin e Partisë Liberale dhe grupin e saj parlamentar, deputeti Zoran 
Kërstevski përpiloi projektligj për Avokatin e Popullit dhe të njëjtin e paraqiti në Kuvend. Procedura 
në Kuvend u zvarrit për një kohë të caktuar, megjithatë Ligji u miratua. Që atëherë e deri më sot 
ky institucion ekziston ligjërisht dhe punon mbi bazë të këtij Ligji. 

Meqë e kam ndjekur punën e Avokatit të Popullit, mund të them se që nga dita e parë, 
personat udhëhequr të këtij institucioni me mirëkuptim dhe me frymë pozitive u përpoqën të 
vendosnin një kurs të efikasitetit të zbatimit të Ligjit dhe të krijojnë reputacion në publik për 
institucionin. 



58

Nga viti 1997 deri më sot, në shtetin tonë ndodhën ngjarje të shumta të rëndësishme. 
Ndryshoheshin legjislaturat e Parlamentit, ndryshohej shumica, ndryshohej opozita, ndërsa në 
përputhje me këtë ndryshoheshin edhe qeveritë. Në kushte të këtilla në Ligjin sipas të cilit punon 
Avokati i Popullit ka disa paqartësi, të cilat shfrytëzohen me shkathtësi nga organet e tjera të 
pushtetit. Nevoja për punë të suksesshme e Avokatit të Popullit u rrit sidomos pas vitit 2001 kur 
me miratimin e amendamenteve kushtetuese u krijuan nevoja të reja për aktivitet të përforcuar 
të Avokatit të Popullit. Megjithatë, nga miratimi i amendamenteve kushtetuese të datës 16 nëntor 
2001 dhe deri më sot, Parlamenti nuk gjeti fuqi të krijoj mundësi ligjore për avancimin e punës së 
Avokatit të Popullit. Në lidhje me këtë, konsideroj se së shpejti duhet të miratohen ndryshimet e 
ligjit ekzistues, me të cilin do të mundësohet efikasitet më i madh në punën e Avokatit të Popullit. 
Këto ndryshime duhet të mundësojnë mbështetje më të madhe materiale të Avokatit të Popullit 
ndërsa duhet të krijojnë obligim normativ të të gjithë personave dhe institucioneve të cilëve Avokati i 
Popullit u drejtohet me propozime dhe kërkesa të tij, që si përgjegjës të pushtetit shtetëror të kenë 
obligim dhe domosdoshmërish t’i japin përgjigje Avokatit të Popullit, ndërsa nga ana tjetër duhet të 
caktohen ndëshkime për ata funksionar shtetërorë të cilët propozimet dhe informacionet të cilat i 
pranojnë nga Avokati i Popullit i zvarrisin me zbatimin ose moszbatimin e tyre. Sipas Ligjit, Qeveria 
duhet të angazhohet të zhvilloj diskutim për raportin e Avokatit të Popullit dhe detyrimisht për çdo 
propozim dhe rekomandim të tij të merr qëndrim dhe publikisht ta komunikoj në çdo 6 muaj. Të 
zbuloj se kush nga funksionarët shtetëror është marrë në përgjegjësi nga Qeveria për shkak se 
nuk i ka zbatuar sugjerimet dhe rekomandimet e miratuara nga Avokati i Popullit. Konsideroj se 
duhet të krijohen kushte që Avokati i Popullit të kërkoj nga Kuvendi të diskutohet për përgjegjësi 
për shkak të procedurave të atyre funksionarëve shtetërore pavarësisht se të cilit nivel janë, të 
cilët i sabotojnë rekomandimet dhe propozimet e Avokatit të Popullit. Gjithashtu, shumë seriozisht 
duhet të shqyrtohet edhe mundësia për përcaktimin e një mandati më të gjatë (10 ose 12 vjet 
me të drejtë për edhe një rizgjedhje) me çka do të sigurohej stabilitet në ushtrimin e funksionit 
të Avokatit të Popullit. Përvojat e disa vendeve fqinje tregojnë se propozimet dhe puna e Avokatit 
të Popullit, nëse nuk është çështje me interes për mediat, atëherë me heshtje rreth aktivitetit 
të Avokatit të Popullit bëhen përpjekje që të heshtë edhe ai. Së këtejmi, në disa vende Avokati i 
Popullit, kohë pas kohe, për shkak të mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve është shpallur si trup 
i huaj në shtet, si armik shtetëror dhe kundër tij kryhen diskreditime mediatike. Që të shmanget 
kjo situatë është e nevojshme të përforcohet pozita normative e Avokatit të Popullit. 
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FUQIZIMI I ROLIT DHE MANDATIT TË AVOKATIT TË POPULLIT 

Si përgjigje e ndryshimeve kushtetuese dhe politike pas nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë 
të Ohrit, në vitin 2003 u miratua Ligji i ri për Avokatin e Popullit. Ligji e rregulloi kompetencën, 
strukturën organizative dhe funksionimin, si dhe parashikoi decentralizimin e Institucionit me hapjen 
e zyrave rajonale në: Manastir, Kërçovë, Kumanovë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip, si njësi rajonale 
organizative të Avokatit të Popullit. Njëherësh, me Ligjin e ri për Avokatin e Popullit u parashikua 
ndërmarrja e aktiviteteve në përputhje me ligjin dhe marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare.

Përkatësisht, me Amendamentin XI u përcaktua mënyra e re e zgjedhjes së Avokatit të 
Popullit (Bandenteri) e që do të thotë se për zgjedhjen e tij nevojitet shumicë e dyfishtë nga numri i 
përgjithshëm i deputetëve dhe nga numri i përgjithshëm i deputetëve të cilët u përkasin bashkësive 
të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë. Me amendamentet, asnjë institucioni 
tjetër shtetëror nuk iu besuan kompetenca lidhur me mbrojtjen e parimit të mosdiskriminimit dhe 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të bashkësive në organet e pushtetit shtetëror, organet dhe 
njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe në institucionet e shërbimet publike, siç i janë besuar Avokatit 
të Popullit. Kompetencat e reja të Avokatit të Popullit tregojnë se në një bashkësi multietnike dhe 
multikulturore, siç është Republika e Maqedonisë, gjithmonë ekziston mundësia e diskriminimit të 
pjesëtarëve të bashkësive të cilat nuk janë shumicë në nivel shtetëror dhe lokal dhe rreziku nga 
llojet e tjera të diskriminimit mbi bazë të: gjinisë, racës, ngjyrës së lëkurës, prejardhjes nacionale 
dhe sociale, besimit fetar dhe bindjes politike, pozitës pronësore dhe shoqërore. Roli i këtillë, 
Avokatin e Popullit e përcaktoi si mekanizëm kontrollues dhe garant për mbrojtjen dhe avancimin 
e të drejtave të bashkësive.

Së këtejmi, për dallim nga Ligji paraprak, ku nocioni Avokat i Popullit ishte dhënë në formë 
më të ngushtë, me këtë Ligj, nocioni ose përkufizimi për Avokatin e Popullit është zgjeruar dhe 
është arsyetuar në detaje. Kështu, në këtë Ligj është përshkruar se në çfarë mënyre mund të 
cenohen të drejtat e qytetarëve (me akte, veprime dhe mosveprime). 

Në pjesën e gjyqësorit, për herë të parë, u parashikua Avokati i Popullit të ndërmerr masa 
dhe veprime për mbrojtjen nga zvarritja e paarsyeshme e procedurave gjyqësore ose nga kryerja 
e pandërgjegjshme dhe e papërgjegjshme e shërbimeve gjyqësore, duke mos i cenuar parimet 
autonomisë dhe pavarësisë së pushtetit gjyqësor. 

 Ligji përcakton se në procedurën e cila udhëhiqet para Avokatit të Popullit gjuhë tjetër të 
cilën e flasin më së paku 20% e qytetarëve dhe alfabeti i saj, gjithashtu janë gjuhë zyrtare, si dhe 
e drejta që çdo person në komunikim me Avokatin e Popullit të mund ta përdor njërën nga gjuhët 
zyrtare dhe alfabetin e saj.

Po ashtu, Avokatit të Popullit iu dha mundësia që deri te propozuesit e autorizuar të paraqes 
iniciativë për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve dhe akteve të tjera nënligjore dhe harmonizimin 
e tyre me marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare në përputhje me Kushtetutën, si dhe të 
paraqes propozim deri te Gjykata Kushtetuese për vlerësimin e kushtetutshmërisë së ligjeve dhe 
kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë të rregullave ose akteve tjera të përgjithshme.

Rrjedhimisht me këtë, Institucioni u caktua t’i monitoronte gjendjet e respektimit dhe 
mbrojtjes së të drejtave kushtetuese dhe ligjore të personave në organet dhe institucionet në 
të cilët kufizohet liria e lëvizjes. Theks i veçantë u vu mbi gjendjet e personave të arrestuar, 
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paraburgosur dhe personat të cilët vuajnë dënim me burgim ose masë edukuese-korrektuese në 
institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese. 

Deri në krijimin e Mekanizmit Parandalues Nacional, Avokati i Popullit realizonte vizita 
periodike në vendet ku kufizohet liria e lëvizjes dhe të njëjtat realizoheshin pa paralajmërim dhe 
miratim paraprak.

Përveç kësaj, Avokati i Popullit mori një rol të rëndësishëm edhe sa i përket konstituimit të 
Komitetit për Marrëdhënie midis Bashkësive në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Përkatësisht, 
me Kushtetutë u parashikua nëse ndonjëra nga bashkësitë nuk ka deputetë në Kuvend, Avokati i 
Popullit pas konsultimeve me përfaqësuesit e tyre relevant të atyre bashkësive të propozoj anëtar 
të Komitetit. 

Paralelisht me implementimin e Ligjit të ri për Avokatin e Popullit, zhvilloheshin aktivitete 
për punësimin e kuadrit të rij dhe krijimin e kushteve hapësinore, materiale, teknike dhe kushteve 
teknike për funksionimin e Avokatit të Popullit, si dhe aftësimin e të punësuarve në zyrat rajonale 
për marrjen e përgjegjshme dhe të suksesshme të kompetencave.

Kjo çoi në hapjen e zyrave rajonale gjatë muajit nëntor të vitit 2004, me ç’rast u pa procedurës 
së zbatuar për 14 punësime të reja, viti përfundoi me gjithsej 45 të punësuar. 

Ligji për Avokatin e Popullit - 2003 Rregullorja e punës së Avokatit të Popullit - 2005
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AVOKATI I DYTË I POPULLIT 

Avokati i Popullit aktual, Ixhet Memeti ka lindur më 
datë 08.01.1961 në fshatin Rakovec – Tetovë, Republika e 
Maqedonisë. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Prishtinë 
në vitin 1986. 

Përvojën e tij profesionale e ka filluar si sekretar 
në shkollën fillore të fshatit Trebosh – Tetovë, ndërsa më 
pas është zgjedhur për zëvendës - sekretar i Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë. Nga viti 1995 e ka ushtruar 
funksionin e sekretarit të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, ndërsa në vitin 1998 – përsëri është 
zgjedhur zëvendës – sekretar i Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë. Në vitin 1999 është nominuar për këshilltar 
republikan, ndërsa në vitin 2000 ka punuar si këshilltar 
shtetëror në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Në vitin 
2001 është zgjedhur për ministër të Drejtësisë. Në vitin 
2002 përsëri është nominuar për këshilltar shtetëror në 
Qeveri. Në muajin maj të vitit 2003 është zgjedhur gjyqtarë 
në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë. 
Në këtë funksion qëndron deri në muajin nëntor të vitit të 
njëjtë kur përsëri u zgjodh për ministër të Drejtësisë.

Ka qenë anëtar i Komisionit Shtetëror për listat 
zgjedhore në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, anëtar i Trupit Koordinues në Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë për ballafaqimin me krizën e vitit 2001, si dhe anëtar i Këshillit Juridik 
të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Në dhjetor të vitit 2004 u zgjodh për Avokat të Popullit i Republikës së Maqedonisë, ndërsa në 
dhjetor të vitit 2012 u rizgjodh për Avokat të Popullit, funksion të cilin e ushtron edhe sot.

Në shtator të vitit 2012 u dekorua me Urdhrin “Oficer i Rendit Kombëtar për Merita” nga ana 
e Presidentit të Francës z. Fransoa Oland, ndërsa në muajin nëntor të vitit të njëjtë u dekorua me 
“Urdhrin për Merita Qytetare” nga ana e Mbretit të Spanjës, Shkëlqesia e Tij Huan Karlos i Parë. 

Në shtator të vitit 2017 u emërua për mbikëqyrës në Agjencinë për të Drejta Fundamentale 
të Bashkimit Evropian - FRA

Deri më tani ka publikuar punime në më shumë revista dhe publikime ndërkombëtare dhe 
vendase:

“Kontributi i mundshëm i Ombudsmanit në parandalimin dhe eliminimin e konflikteve 
religjioze, etnike dhe sociale”, “Romët – çështje evropiane”, “Qasja në informacione dhe çka mund 
bëjë Ombudsmani”, “Ombudsmani në shoqëritë multi-kulturore”, “Roli i Ombudsmanit në luftën për 
parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi”, “Roli i Mekanizmit Parandalues Nacional në shoqëri 
– një vit nga themelimi i Mekanizmit Parandalues Nacional në Republikën e Maqedonisë”, “11 vjet 
pas nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit”, “Institucionet nacionale për të drejtat e njeriut” 
etj. 

Avokati i dytë i Popullit, 
z. Ixhet Memeti 
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Gjatë kohës së mandatit të tij të parë, për zëvendës të Avokatit të Popullit në Shkup u 
rizgjodhën: Tripun Tanushevski dhe Nevenka Krusharovska, ndërsa u zgjodhën Dragi Celevski dhe 
Nashide Ibraimi. Në vitin 2005 për zëvendës të zyrave rajonale u zgjodhën: për Manastir – Liljana 
Ilevska, për Tetovë – Marina Obadiq, për Strumicë – Sllavjanka Mihailloviq, për Shtip – Rajna 
Panovska, për Kërçovë- Daut Selimi dhe për Kumanovë – Naser Vejseli.

Vendimi për zgjedhjen e Avokatit të Popullit, 
z. Ixhet Memeti - 2004

Vendimi për zgjedhjen e zëvendësit të 
Avokatit të Popullit - 2006 Vendimi për zgjedhjen e zëvendësve të 

Avokatit të Popullit - 2006

Vendimi për zgjedhjen e zëvendësve të 
Avokatit të Popullit - 2005
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Intervistë e Ixhet Memeti, Avokat i Popullit, 
javorja “Forum”, qershor 2005 

NË ALEANCË ME PUBLIKUN

“Forum”: Zoti Memeti, me ardhjen Tuaj në funksionin e Avokatit të Popullit, ky Institucion 
fitoi energji të re dhe u imponua si faktor i rëndësishëm i shoqërisë sonë. Avokati i Popullit, siç është 
tani në modë të thuhet, u bë “brend”! Ky dinamizim i këtij Institucioni publik në ç’masë u referohet 
autorizimeve të reja të shtuara dhe sa dallimeve personale ndërmjet Jush dhe paraprijësit Tuaj, 
veprimtaria e të cilin nuk la ndonjë mbresë të veçantë?

I. Memeti: Motivi qenësor i pranimit të sfidës për ta drejtuar këtë Institucion gjithsesi 
ishte ndjenja e ime si qytetar përkundrejt pozicionit të këtij Institucioni tejet të rëndësishëm të 
shoqërisë, sidomos duke e njohur strukturimin e tij në rregullimin juridik tek ne. Në këtë kuptim, 
ky Institucion është pozicionuar shumë mirë. Konsideroj se ky nuk është vetëm opinioni im, por 
se gëzon përkrahje të gjerë edhe në publikë. Nga ana tjetër, i njëjti nuk pasqyrohet sa duhet në 
jetën reale. Ose, thënë thjesht, disi sikur humbet në mozaikun e quajtur shoqëri. Kjo ishte sfida 
ime kryesore që t’i rrekem kësaj detyre. Pas ardhjes sime në krye të Institucionit, që në fillim, iu 
qasa miratimit të të gjitha akteve nënligjore dhe miratimit të Programit vjetor për punë. Vërejta 
se Ligji mundëson përcaktim të konceptit të ri për punë, duke i dhënë përparësi vetiniciativës dhe 
punës në terren, si edhe shfrytëzimit të të gjitha mundësive, të cilat Institucioni i ka në dispozicion. 
Me këtë rast, do ta theksoja instrumentin i cili, sipas meje, është më i rëndësishmi – ekspozimi në 
kritikë publike. Programi i punës, parashikon shfrytëzimin e këtij instrumenti, gjithnjë pas zbatimit 
të procedurës dhe konstatimit të cenimit të të drejtës së njeriut. Konsideroj se akoma është herët 
të konstatohet përmirësim, për sa i përket punës së Institucionit, deri në atë masë që e paraqitni 
ju. Prandaj, ta lëmë që këtë ta dëshmojë koha, ndërkaq synimi im është që ky Institucion ta zë 
vendin e merituar. 

“Forum”: Megjithatë, mënyra e shkathtësisë Tuaj në punë, hasi shumë shpejtë në kritikë. 
Kështu, kryetarja e Këshillit Gjyqësor Republikan, Ju kritikoi se pse publikisht i përmendët emrat 
e tre gjyqtarëve nga Shtipi, edhe pse pas kësaj, anëtarë të KGJR-së e verifikuan konstatimin 
Tuaj, duke hapur procedurë kundër gjyqtarit të Apelit në Shtip dhe dy kolegëve të tij të gjykatës 
themelore të atjeshme. A konsideroni se ky ishte një gabim apo se i tejkaluat kompetencat me 
procedurën Tuaj, kundër “shpërndarësve të drejtësisë”?

I. Memeti: Gjithmonë dikush duhet ta heq këmbën zvarrë, kështu thotë populli. Është shumë 
e vështirë, që në mungesë të informacioneve të nevojshme, të merret një konstatim dhe të mos 
gabohet. Vlerësoj se me hapin që mora, me shfrytëzimin e “kritikës publike” (dhe jam i sigurt se 
edhe kryetarja e Këshillit Gjyqësor Republikan e ndan këtë mendim), pata të drejtë që veprova 
në atë mënyrë. Paraprakisht, kryetarit të Gjykatës në Shtip i dërgova dy herë sugjerime, por të 
njëjtat nuk dhanë rezultate. Prandaj, shkova dhe personalisht e vizitova gjykatën. Pas zbatimit 
të procedurës, konstatuam cenim të së drejtës së qytetarit për gjykim në afat të arsyeshëm. 
Pas ndërhyrjes sonë, qytetari e realizoi të drejtën e tij. Për rastin në fjalë vendosa ta shfrytëzoj 
të drejtën e ekspozimit në “kritikë publike”, njëkohësisht, organin kompetent e sinjalizuam për 
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cenimin e konstatuar dhe veprimin e tyre me kompetencës. Por, më duhet të them se ne akoma 
nuk jemi mësuar të jemi të sinqertë dhe t’i pranojmë sugjerimet, pas të cilave qëndrojnë vetëm 
qëllime të mira. Ndërkaq, meqë e përmendët kryetaren e Këshillit Gjyqësor Republikan, dëshiroj të 
potencoj se derisa isha ministër i Drejtësisë, sa i përket gjyqësisë dhe reformave në këtë pushtet, 
kemi pasur mendime dhe synime të njëjta për numrin më të madh të çështjeve. Konsideroj se edhe 
tani i kemi qëndrimet e njëjta. Gjatë kohës derisa isha ministër, Qeveria e miratoi dokumentin, 
të njohur në publikë si Strategji për reformat në sistemin e jurisprudencës, promovues kryesorë 
të të cilit isha unë dhe Ajo. Besoj se edhe Këshilli Gjyqësor Republikan nuk e ka të lehtë. Këtij 
institucioni i mungojnë resurse për kryerjen e funksionit me kapacitet të plotë. Nuk është e lehtë të 
mbikëqyret puna e mbi 600 gjyqtarëve, për çka deri shpejtë nuk ka pasur as bazë të të dhënave.

“Forum”: Megjithatë, në paraqitjet publike të kryetares së KGJR-së, në të shumtën e rasteve 
nuk bëhet fjalë për cilësinë e gjyqësisë, të cilën që të gjithë e vlerësojnë me notë të ulët, nga ana 
tjetër shpesh dëgjojmë se si gjyqtarët kanë rroga të ulëta, se nuk kanë kushte për punë, e që më 
shumë i ngjan paraqitjes së Sindikatës republikane të gjykatave dhe jo Këshillit. Sa është rroga 
mesatare e gjyqtarëve?

I. Memeti: Mendoj se është sa rroga e ministrit.

“Forum”: Pra, paga nuk qenka edhe aq e ulët, e sidomos jo sa për ta përmendur gjithnjë se 
gjyqtarët na qenkan shumë të varfër, si edhe për të thënë se për këtë shkak qenka e natyrshme 
që ata të jenë të korruptuar.

I. Memeti: Unë pajtohem se edhe gjendja materiale është faktor që ndikon, por edhe Ju do të 
pajtoheni se nuk është faktori i vetëm për të pasur gjyqtarë ekspertë, cilësorë dhe të përgjegjshëm. 
Por, megjithatë kjo është vetëm çështje vlerësimi. E them këtë duke i njohur kushtet në të cilat 
punon gjyqësori ynë, pa bazë të të dhënave dhe pa numër të mjaftueshëm të bashkëpunëtorëve, 
s’do mend se e kanë vështirë t’u përgjigjen sfidave të kohës.

“Forum”: E gjithë kjo është në rregull, atë bazë të të dhënave le ta përpunojnë. Mirëpo, 
për publikun e gjerë është e pakuptueshme kur të gjithë thonë se pengesë për integrimet tona 
euroatlantike është gjyqësori i dobët, ndërkohë që organi kryesor që bën mbikëqyrje mbi gjyqësorin 
dëshmon se për këtë gjë na qenkan fajtore rrogat e ulëta, të cilat “shpërndarësve të drejtësisë” nuk 
u mundësojnë jetë dinjitoze. Megjithatë kjo është Maqedoni dhe në të resurset janë të kufizuara, 
apo jo?

I. Memeti: Unë nuk e kam këtë përshtypje. Unë e kujtoj një deklaratë të znj. Sofronievska. 
Ishim në Gjykatën Supreme ku organizata prestigjioze ABA SILI, bënte prezantimin e studimit për 
gjyqësorin. Atëherë ajo deklaroi: “Ne nuk mund të themi se gjyqësia në përgjithësi nuk na bën, 
por ka individ.” Të njëjtën e mendoj edhe unë dhe nuk mundet që një pushtet i tërë ta pësojë për 
shkak të disa individëve, sa do që të jetë numri i tyre.

“Forum”: Në këto raste, a zbuluat ndonjë prapavijë? Kujt i referohej zvarritja prej 5 vjetësh? 
Dhe, si e komentoni “arsyetimin” e gjyqtarëve se rastet konkrete kinse kanë qenë të parëndësishëm?

I. Memeti: Jam në dijeni se gjyqtarët kanë thënë se lëndët qenkan të atilla saqë nuk kanë 
merituar vëmendje. Shikoni, kjo është katastrofë! Nëse kështu mendon një funksionar, i cili është 
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i detyruar ta zbatojë ligjin, mendoj se kjo jo vetëm se nuk është në rregull, por thjesht nuk kam 
fjalë. Aq më tepër, po të jetë kështu, ata nuk meritojnë t’i mbajnë ato vende.

“Forum”: Pra, mos ndoshta ka pasur ndonjë motiv privat, familjar apo ngjashëm, që lëndët 
të ruhen në sirtarë…?

I. Memeti: Institucioni im, këtë problem e shikon nga një aspekt krejt tjetër, e ky është 
aspekti i të drejtës së njeriut. Tek ne, ka institucione të tjera të cilat janë të angazhuara t’i hetojnë 
motivet eventuale – policia, Këshilli Gjyqësor Republikan e kështu me radhë. Ju lutem, përpiquni 
të viheni në pozitën e personit të dëmtuar. Për shembull, për lëndë që kanë të bëjnë me të drejtën 
nga marrëdhënia e punës, qytetari 8 vjet pret zgjidhje gjyqësore. Si ndihet ai person? Mbase për 
gjyqtarin kjo është një punë e vogël. S’ka fare rëndësi lartësia e dëmshpërblimit. Le të jetë ajo 
edhe 1000 euro. Ai mban familje. Ky pra është aspekti të cilin ne e kemi parasysh në rastet që i 
punojmë.

“Forum”: Çka ndodhi me rastet e tjera?
I. Memeti: Për rastin e dytë, në lëndën e cila është tek ne, kemi prova dhe të njëjtat i 

konfirmoi edhe kryetari i gjykatës, e ato janë se gjyqtari plot 2 vjet e ka mbajtur lëndën pa 
ndërmarrë fare asnjë veprim, ndërsa gjyqtari tjetër e ka zvarritur punën një vit me pretekstin se 
gjoja nuk i ka njohur palët në procedurë duke vlerësuar se lënda është e parëndësishme, sepse 
qenka jashtë-kontestimore. Ky fakt, të cilin ma konfirmoi kryetari i gjykatës, për mua është sinjal 
i mjaftueshëm se diçka nuk funksionon siç duhet.

“Forum”: Atëherë, a mund t’i shpjegoni reagimet që i tha kundër Jush një jurist nga Shtipi 
në të përditshmen “Vest”, ose një docente e drejtësisë në televizionin “A1”. Si i interpretoni sulmet 
e tyre?

I. Memeti: I dëgjova ato reagime. Njëri erdhi nga personi me emrin Pançe Dokuzov, kryetar 
i degës së ndonjë Shoqërie për të drejtat kushtetuese. Unë në një rast vura në pah se ai zotëri 
gabon, sepse thirret në ligjin e vjetër për Avokatin e Popullit. Ligji i vjetër vërtetë nuk i përmbante 
këto kompetenca për këtë Institucion. Por me Ligjin e ri nuk është më ashtu, prandaj dhe është e 
padobishme të polemizohet me dikë që nuk e ka lexuar Ligjin që është në fuqi.

“Forum”: Po kjo, docentja?
I. Memeti: Edhe deklaratën e saj e përcolla me vëmendje. Shikoni, më duhet të them se, kur 

një opinion paraqitet në publikë ai që deklaron mendoj se duhet t’i ketë që të gjitha informacionet 
dhe pastaj ta paraqesë opinionin e vet para publikut. Çdo respekt ndaj zonjës, por jam i bindur 
se ajo nuk i ka të gjitha informatat. Paramendoni, ajo i referohet asaj se Institucioni im nuk është 
kompetent të propozojë shkarkimin e gjyqtarëve, diçka që kurrë s’e kam bërë. Askush s’mund të 
thotë se ka të drejtë nëse konsideron se Avokati i Popullit nuk ka të drejtë në kritikë publike. Por, 
kuptohet gjithsesi pas zbatimit të procedurës dhe cenimit të konstatuar. Në rastin konkret, pasi 
e zbatova procedurën dhe konstatova cenim, e informova Këshillin Gjyqësor Republikan, si organ 
kompetent. Në rast se me të vërtetë mendon ashtu, përkatësisht nëse nuk i ka pasur informatat, 
duhet t’ia falim. Domethënë se a bëhet fjalë për mospasje të informatave apo fjala është për 
mosdije (e që nuk e besoj), ose është në pyetje ndonjë qëllim apo prapavijë, me të vërtetë nuk 
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e di. Nëse ka ndonjë prapavijë, kjo do të ishte e mjerueshme. Shikoni, rrënjët e institucioneve të 
këtilla janë shumë të moçme, kryesore është ta dëgjojnë popullin dhe ta sinjalizojnë pushtetin.

“Forum”: Në Raportin, të cilin e paraqitët përpara Kuvendit, është nënvizuar se qytetarët 
më së shumti janë ankuar për problemet në fushën e gjyqësisë. Rreth 20 për qind e parashtresave 
dhe ankesave kanë të bëjnë me gjykatat. Duke e pasur parasysh faktin se keni qenë edhe ministër 
i Drejtësisë, a mund të na jepni një vlerësim se në çfarë gjendje është sistemi gjyqësor dhe kur në 
këtë fushë do të shihen rezultatet e reformave?

I. Memeti: Në çdo shoqëri demokratike, pushteti gjyqësor duhet të jetë garanci në cilën 
të gjithë qytetarët duhet ta gjejnë sigurinë dhe mbrojtjen e tyre. Gjyqësori duhet të jetë garanci 
për funksionimin e shtetit juridik. Ngaqë atje gjykata vendosë se kush ka të drejtë e kush jo. Nga 
ana tjetër, gjyqësori është strumbullari bazë që mbron të drejtat e qytetarëve. Duke e përpiluar 
dokumentin e reformave në gjyqësi, për një çast mendova se a duhet të themi: “Ndal, kështu më 
nuk shkon. Përfundimisht këtu është fundi dhe duhet të fillohet nga fillimi. Pra, duhet të bëjmë 
rizgjedhje të plotë të bartësve të funksioneve”. Por, megjithatë mendoj se kjo mund të arrihet edhe 
në mënyrë më tjetër, siç është nënvizuar në Strategjinë dhe në dokumentin tejet të rëndësishëm, 
Plan Veprimin, i cili është përkrahur edhe nga Brukseli dhe ata tanimë na monitorojnë se a veprojmë 
sipas masave, të cilat i kemi përcaktuar.

Ne, deri në fund të vitit, duhet t’i miratojmë ndryshimet kushtetuese, t’i miratojmë të gjitha 
ligjet të cilët pasojnë, me qëllim që reformat të ndihen në jetën e përditshme dhe rezultatet të 
jenë të dukshme për qytetarët. Përndryshe, nëse lëshohet kjo mundësi, përkatësisht nëse nuk 
shfrytëzohet, do të jetë e vështirë...

“Forum”: Vetëm edhe një nën-pyetje të shkurtër, me të cilën do ta përmbyllim përmbledhjen 
e pyetjeve që kanë të bëjnë me sistemin gjyqësor. Cili është mendimi Juaj për rastin “Vreshtat e 
Rashtakut”?

I. Memeti: Shikoni, tek ne mendohet se Avokati i Popullit nuk guxon të interpretojë vendime 
gjyqësore. Konsideroj se mendimet e këtilla janë të gabuara. Për shembull, ombudsmani suedez 
bën edhe vlerësimin e punës juridike të gjyqtarëve. Mund t’ju numëroj edhe raste për këtë. E 
pra, tani për rastin e “Vreshtave të Rashtakut”. Është fakt se si pasojë ka 7 të vdekur. Ndërsa 
nga ana tjetër kemi aktgjykim gjyqësor me lirim. Unë për rastin konkret nuk do të mundja të 
jepja mendimin tim për aktgjykimin, por jo nga shkaku se nuk guxoj, por sepse më mungojnë 
informacione, përkatësisht nuk kam në dispozicion provën materiale. Shikuar nga perspektiva e 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut, është fakt se fajtori duhet gjendet.

“Forum”: Domethënë se pakistanezët janë vetëvrarë???
I. Memeti: Ose janë vetëvrarë ose dikush i ka vrarë. Dhe, nëse është kjo e dyta, shteti 

domosdo duhet ta gjejë autorin e veprës, pavarësisht se a bëhet fjalë për emigrantë apo terroristë. 
Kryerësin doemos duhet ta gjejnë.

“Forum”: Në Raportin Tuaj për vitin 2004, ju përmendët edhe një rast, e ky është rasti kur 
një qytetar i yni paditë shtetin, Republikën e Maqedonisë pranë Gjykatës për të Drejta të Njeriut 
në Strasburg, dhe në emër të dëmshpërblimit fiton 77 000 euro. Duke e pasur parasysh se edhe 
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rasti “Vreshtat e Rashtakut” ka gjasa të përfundojë në Strasburg dhe taksapaguesit sërish do të 
detyrohen të paguajnë, kësaj here ndoshta edhe dëmshpërblim më të lartë, për pakistanezët e 
vrarë, Ju pyes:  në këtë shtet a ka sistem mbrojtës nga gjyqtarë të atillë, aktgjykimet e të cilëve 
qytetarëve u shkaktojnë dëme financiare?

I. Memeti: Sipas meje, parë nga ky aspekt, problemi qëndron në sistemin tonë juridik. Rasti, 
të cilin e humbëm pranë Gjykatës në Strasburg, ishte i njëjtë sikurse edhe rasti i Gjykatës së Apelit 
në Shtip, për të cilin fola pak më parë. Nëse vendimi gjyqësor është i gabuar, nuk ka përgjegjësi 
individuale por përgjegjësia është kolektive, atëherë përgjigjet shteti. Personalisht mendoj se gjatë 
përgatitjeve të ligjeve reformuese, duhet të mendohet për gjetjen e instrumenteve plotësuese për 
kontroll të gjyqtarëve, për cilësinë e punës së tyre, por gjithsesi vetëm atëherë kur bëhet fjalë 
për subjektivitet, përkatësisht qëllim. Duke e ditur faktin se çdo vendim gjyqësor i nënshtrohet 
rishqyrtimit gjyqësor, megjithatë përgjegjësia duhet të hetohet.

“Forum”: Para pak e përmendët rastin me ombudsmanin e Suedisë. A mund të bëni ndonjë 
krahasim të këtij institucioni me vendet e tjera të Evropës – nga fqinjësia ose më gjerë. Në këtë 
drejtim, a keni më shumë apo më pak kompetenca? 

I. Memeti: Institucioni ynë i Ombudsmanit bazohet në modelin e Skandinavisë, më saktë atë 
suedez. Mirëpo, kompetencat ndryshojnë nga shteti në shtet. Për shembull, në rast se krahasohemi 
me ombudsmanin grek, ne kemi shumë më tepër kompetenca.

“Forum”: Në Serbi e Mal të Zi, nuk ka institucion të këtillë, ndërsa në Irlandë ka madje edhe 
ombudsman special policor?

Memeti: Ashtu është. Në Serbi, Turqi dhe shtete të tjera akoma nuk ka, por punohet në 
drejtim të themelimit të institucionit të këtillë. Në çdo shoqëri duhet dhe është e domosdoshme të 
ketë një pikë, ku qytetarët do t’i paraqisnin ankesat e tyre që kanë të bëjnë me organet e shtetit. 
E përmendët Irlandën. Irlanda, SHBA-të, Anglia dhe shtete të tjera kanë ombudsmanë të veçantë. 
Ombudsmani i policisë në Irlandë, ka autorizime të shumta. Pata rastin të takohem me të dhe 
më sqaroi se në çfarë mënyre ka arritur ta ngre besimin e qytetarëve ndaj institucionit. I njëjti 
ka kompetenca të burgos edhe policë! Tek ne, qytetarët e dinë se ekziston institucioni Avokat i 
Popullit, por nuk janë të njoftuar sa duhet me kompetencat e tij.

“Forum”: Sa jeni të kënaqur me bashkëpunimin e MPB-së dhe me ministrin e Punëve të 
Brendshme, të cilin në Raport e keni paraqitur jo sa duhet kooperativ, së bashku me disa sektorë të 
Ministrisë (Komisioni për kontroll të brendshëm dhe standarde profesionale, për gjuhë maqedonase, 
organi për lëshimin e dokumenteve personale, seksioni për siguri shtetërore etj.)?

I. Memeti: Nuk mund të thuhet se s’ka bashkëpunim. Megjithatë, nuk mund të themi se ai 
është i mirë, sepse bashkëpunim ka por me probleme. Për të mos i pasur këto probleme duhet 
të punojmë bashkërisht. Kam përshtypjen se dy probleme janë më qenësorë. Njëri është se nuk 
janë të njohur sa duhet me esencën e kompetencave të këtij Institucioni dhe i dyti, se atë e shohin 
si kundërshtar. Doemos duhet të mësohen me ne. Nevojitet trajnim i nëpunësve shtetërorë në 
përgjithësi, ndërsa për policët trajnim i veçantë lidhur me bashkëpunimin dhe kompetencat e 
Avokatit të Popullit. Unë jam i gatshëm për bashkëpunim me ta, me qëllim që MPB-së t’ia shtojmë 
autoritetin dhe besimin. Prandaj themi: “Nuk guxon të thuhet se nuk vlen e gjithë policia, por 
individë të këtij organi”.
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“Forum”: Por, nëse ky individ është vetë ministri, atëherë kemi problem të madh… 
I. Memeti: Edhe kjo duhet të thuhet.

Forum: Si Ju shkon muhabeti me ministrin?
I. Memeti: Pata një takim pune me të dhe ramë dakord se detyrimisht do të bashkëpunojmë. 

Vështirë i pranojnë kompetencat e mia. Mendojnë se kanë monopol mbi të dhënat e klasifikuara 
dhe se vetëm ata mund t’i shfrytëzojnë ato.

“Forum”: Pozita e Avokatit të Popullit u fuqizua me ndryshimet kushtetuese, pas konfliktit të 
vitit 2001. Njëri nga dimensionet e “theksimit” të këtillë të Institucionit Tuaj me të ashtuquajturin: 
“përfaqësim i drejtë dhe adekuat i bashkësive që nuk janë shumicë”. Edhe përkundër resurseve të 
pamjaftueshme, kadrovike dhe teknike, të cilat i keni në dispozicion a e ndiqni këtë proces dhe deri 
ku është arritur me punësimet e shqiptarëve në strukturat shtetërore?

I. Memeti: Është e saktë. Në përputhje me Marrëveshjen Kornizë, Institucioni fitoi edhe dy 
kompetenca. Njëra është monitorimi i gjendjeve lidhur me përfaqësimin e drejtë dhe adekuat dhe 
mosdiskriminimi. Tek përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, në numrin më të madh të ligjeve, ky parim 
kushtetues është implementuar, përkatësisht janë vendosur normat. Nga ana tjetër, mekanizmat 
kontrollues, për zbatimin e këtij parimi në praktikë dhe jetësimi i tyre, janë tejet të dobëta. Do ta 
kemi të vështirë ta kontrollojmë zbatimin e këtij parimi, në rast se nuk kemi numër të mjaftueshëm 
të instrumenteve dhe kapaciteteve. Mirëpo, megjithatë në këtë pjesë, ngaqë kemi kornizë ligjore 
ekziston mundësia t’i monitorojmë gjendjet.

“Forum”: Mirë, po së paku a nuk keni ndonjë tregues të përgjithshëm? Mbajmë mend se 
vitin e kaluar nënkryetari i Qeverisë, Musa Xhaferi, doli me disa fakte për një progres, sidomos në 
sferën e punëve të brendshme, mbrojtje etj.

I. Memeti: Ashtu është. Për sa i përket përfaqësimit të drejtë dhe adekuat ka progres. Të 
gjithë e dimë se u realizuan disa projekte, të cilat e përmirësuan gjendjen, si për shembull me 
pranimin e 600 administratorëve, pastaj në MPB dhe në Ministrinë e Mbrojtjes së Republikës së 
Maqedonisë, këtë vit në vijim e sipër janë projektet në gjyqësor... Mirëpo, se sa kënaq kjo është 
çështje tjetër. Kam frikë se deri në fund nuk do të mund ta realizojmë këtë kompetencë ngaqë 
s’kemi mundësi. Akoma më vështirë do ta kemi monitorimin e gjendjeve të mosdiskriminimit.

“Forum”: Gjatë punës Tuaj, mediat janë me rëndësi të veçantë. Sa jeni të kënaqur me 
raportin e shtypit ndaj punës Tuaj dhe sa ata Ju ndihmojnë në kryerjen e funksionit?

I. Memeti: Në mënyrë eksplicite pohoj se instrumentin më të fuqishëm që kemi është kritika 
publike, të cilën mund ta realizojmë vetëm nëpërmjet mjeteve të informimit publik. Institucioni im 
do të hapet maksimalisht ndaj mediave. Përgatisim një uep-faqe të re, në të cilën tërësisht do të 
ekspozohet puna jonë dhe puna me lëndë. Përndryshe, unë e kuptoj punën Tuaj sepse edhe Ju jeni 
në treg, ju detyroheni t’u bini pas lajmeve, por megjithatë do të apeloja deri te kolegët e Juaj që 
t’u përmbahen fakteve. Asgjë më shumë!
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NGA PUNA E INSTITUCIONIT, PERIUDHA 2004 - 2012

Implementimi i kompetencave të reja të Avokatit të Popullit në procedurat gjyqësore 

Në vitin 2004 Avokati i Popullit filloi t’i zbatojë në praktikë kompetencat e reja të përcaktuara 
me Ligjin për Avokatin e Popullit të vitit 2003, ndërkaq në lidhje me mbrojtjen e zvarritjes së 
paarsyeshme të procedurave gjyqësore ose kryerjen e punëve në mënyrë të papërgjegjshme nga 
ana e shërbimeve gjyqësore. Kjo çoi deri te rritja e numrit të parashtresave nga qytetarët të cilat 
kanë të bëjnë me jurisprudencën, kështu që në vitin 2004 nga gjithsej 1569, madje 19,65% 
parashtresa ishin nga fusha e jurisprudencës.

Qytetarët, para së gjithash, reagonin për shkak të gjykimit të padrejtë dhe të njëanshëm, 
me ç’rast nga Avokati i Popullit kërkonin rishqyrtimin e vendimeve gjyqësore dhe mënyrën e 
udhëheqjes së procedurave gjyqësore nga ana e gjyqtarëve, edhe pse një gjë e këtillë është jashtë 
suazave të kompetencave të Avokatit të Popullit. Në këtë kontekst nuk ishte i vogël as numri i 
veprimeve mbi bazë të zvarritjes së paarsyeshme të procedurave gjyqësore, përkatësisht kërkimit 
të mbrojtjes për shkak të shkeljes së parimit të gjykimit në afat të arsyeshëm.

Zvarritja katërvjeçare e procedurës gjyqësore nga ana e Gjykatës Themelore Shkup 2- Shkup, 
ku palë është një prokuror publik, është njëri nga shembujt e shumtë të zvarritjes së paarsyeshme 
të procedurave gjyqësore. Përkatësisht, Gjykata ka miratuar aktgjykim të shkallës së parë në vitin 
1999, i cili është shfuqizuar nga ana e Gjykatës së Apelit në Shkup dhe lënda është kthyer për 
vendosje të sërishme pranë gjykatës së shkallës së parë në dhjetor të vitit 2000. Që atëherë, për 
katër vite të tëra, lënda nuk është ridërguar, ndërkaq pala në procedurë ka qenë edhe prokuror 
publik, i cili gjatë kësaj periudhe shumëvjeçare kohore fare nuk është interesuar për vazhdimin e 
procedurës penale të iniciuar sipas propozimit të tij.

Ky dhe raste të tjera sipas të cilëve veprohej nga ana e Avokatit të Popullit dhe zyrave të tij 
rajonale, imponuan pyetjen: Shkak për zvarritjen e procedurave gjyqësore a janë vetëm faktorët 
objektiv apo ndikim të madh kanë edhe elementët subjektiv?

Për Avokatin e Popullit shembujt e tillë janë konfirmim se qytetarët me vështirësi i realizojnë 
të drejtat pranë organeve të jurisprudencës, prandaj nga kjo rezulton edhe pakënaqësia e tyre 
ndaj jurisprudencës, kohëzgjatja e tepruar e procedurave gjyqësore, vendimet e gjykatave, duke 
përfshirë edhe dyshimin e tyre në bazueshmërinë dhe drejtësinë e vendimeve të miratuara. 

Një problem tjetër më i madh që e shënoi këtë vit, ndërkaq për të cilin intervenoi Avokati i 
Popullit ishte qasja selektive në procedurat për shembjen e ndërtimeve pa leje. Gjegjësisht, me 
aksionin për shembjen e ndërtimeve pa leje, i cili u realizua në Ohër dhe në qytete të tjera të 
Maqedonisë, prioritet gjatë shembjes iu dha objekteve më të mëdha të ndërtuara në qendrën e Ohrit 
dhe objekteve në bregun e liqenit, ndërsa i njëjti nuk u shfrytëzua për zbatimin e aktvendimeve 
për shembjen e ndërtimeve pa leje me përmasa më të vogla, por edhe të datave më të vjetra. Së 
këtejmi, lind edhe përshtypja e Avokatit të Popullit se me këtë aksion shteti qëndroi vetëm pas 
interesit publik dhe jo edhe pas interesit individual të qytetarëve.

Sidomos alarmante ishte gjendja me mosndërmarrjen e masave për mbrojtjen e mjedisit 
jetësor, në të cilën sferë Avokati i Popullit konstatoi se Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit 
Hapësinor, si dhe Inspektorati Shtetëror i Mjedis Jetësor, nuk i ndërmorën të gjitha masat ligjore 
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kundër ndotësve më të mëdhenj të mjedisit jetësor. Konstatimi i këtillë i konfirmon rastet me 
derdhjen e mbeturinave nga minierat e Zletovës dhe dëmet që u shkaktuan përgjatë lumit deri te 
liqeni Kalimanci, mbeturinat teknologjike që krijoheshin nga puna e kombinatit “Feni” në Kavadar, 
ndotjet e ajrit nga shkritorja për plumb dhe zink “Zletovë”, që shkaktoi dëme në shëndetin e 
qytetarëve të Velesit, ndotjen e ajrit dhe tokës nga puna e minierës për jometale “Ograzhden” në 
afërsi të Strumicës, fakt i pakontestueshëm se shumica e lumenjve më të mëdhenj lirisht mund 
të shpalleshin të vdekur, ndërsa nëpër lumin më të madh Vardar për çdo ditë lundronin mbeturina 
me ambalazh plastike. 

Avokati i Popullit në mbrojtje të grupeve sociale vulnerabile të qytetarëve

Shfrytëzuesit e të drejtave të mbrojtjes sociale, si kategori vulnerabile e qytetarëve, në 
vitin 2004 u ballafaquan me shfuqizimin, përkatësisht ndërprerjen e të drejtës, për çka qendrat 
kompetente për punë sociale “vepronin në mënyrë urgjente’’, duke miratuar aktvendime me të cilat 
qytetarët pranonin ndalim të shfrytëzimit të të drejtës, me obligim për t’i kthyer mjetet e pranuara 
paraprakisht. Përkatësisht, Avokati i Popullit konstatoi se jo vetëm që këtyre personave në rrezik 
u ishte ndërprerë ndihma sociale pa miratimin e aktit administrativ, sidomos personave të cilët 
vite me radhë e kanë pranuar si të paaftë të përhershëm për punë ose me invaliditet të rëndë, 
por të njëjtit detyroheshin t’i kthejnë të gjitha mjetet të cilat i kishin pranuar deri atëherë. Duke 
mos e kontestuar mundësinë ligjore për kthimin e mjeteve të paguara në mënyrë të paligjshme, 
Avokati i Popullit sugjeroi se edhe në rast të këtillë duhet të respektohet dhe të zbatohet me ligj 
procedura e parashikuar për rishqyrtimin e jashtëzakonshëm të aktvendimeve tashmë të miratuara 
dhe të respektohen afatet ligjore për ndërmarrjen e veprimeve të caktuara për kthimin e gjendjes 
së mëparshme. Pas intervenimeve të Avokatit të Popullit dhe numrit të madh të reagimeve të 
shprehura publikisht nga qytetarët, si dhe nga organizatat joqeveritare, Ministria për Punë dhe 
Politikë Sociale mori qëndrim për rishqyrtimin e të gjitha këtyre rasteve veç e veç. 

Ndërsa nga ana tjetër, Avokati i Popullit e monitoronte situatën edhe me realizimin e të 
drejtave të personave të zhvendosur brenda vendit. Në këtë kontekst, duke u kujdesur për situatat 
dhe problemet me të cilat ballafaqoheshin personat e zhvendosur brenda vendit dhe me qëllim të 
gjetjes së zgjidhjeve adekuate për zgjidhjen e këtij problemi, Avokati i Popullit, kah fundi i vitit 
2004, i vizitoi qendrat kolektive: “Kristal” dhe “Kuba” në Kumanovë, “Ranka Millanoviq” dhe “Stiv 
Naumov” në Shkup dhe “Çiçino Sello” në komunën e Sarajit. Pakënaqësia e të gjithë personave 
të zhvendosur kryesisht ishte në lidhje me kushtet joadekuate për jetesë, higjienën, shërbimet 
e dobëta shëndetësore, transportin publik, parashkrimin e kartonëve për regjistrim me të cilët 
përcaktohet identiteti dhe statusi i tyre. Avokati i Popullit e vuri në dukje nevojën për gjetjen e 
masave dhe aktiviteteve efektive për realizimin e zgjidhjeve strategjike të Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë për kthimin e personave të zhvendosur në shtëpitë dhe pronat e tyre dhe në këtë 
drejtim apelonte pranë të gjitha organeve dhe organizatave që të kontribuojnë për zbutjen dhe 
zgjidhjen e problemit me personat e zhvendosur.
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Mënyra dhe metoda të reja të punës me qëllim të afrimit të institucionit deri te 
qytetarët

Duke filluar nga viti 2005, Avokati i Popullit inkorporoi mënyra dhe metoda të reja të punës 
së Institucionit, përkatësisht vetiniciativën, monitorimin e gjendjeve dhe kryerjen e inspektimit të 
drejtpërdrejtë në organet ndaj të cilave vepron me kompetencë, e gjithë kjo me qëllim të mbrojtjes 
së të drejtave të qytetarëve. Mënyra e këtillë e punës ishte edhe në drejtim të informimit më të 
madh të qytetarëve për kompetencat dhe mundësitë e Institucionit në realizimin dhe mbrojtjen e 
të drejtave të tyre, ndërsa parimi i vetiniciativës gjatë kryerjes së punëve kontribuoi për hulumtim 
të drejtpërdrejtë të situatave në fushat përkatëse.

Njëherësh, Avokati i Popullit filloi të ndërmerr masa dhe aktiviteteve për analizimin dhe 
vlerësimin e situatave në lidhje me zbatimin konkret të parimit të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit 
të drejtë dhe adekuat në organet qeveritare, duke e pasqyruar gjendjen përmes numrave për 
përkatësinë etnike të të punësuarve në organet e pushtetit ekzekutiv dhe institucionet me autorizime 
publike, ndërkaq këto shifra e tregojnë nivelin e zbatimit të këtij parimi nga ana e organeve dhe 
institucioneve. Për fat të keq, konstatimi pas analizës së këtillë tregoi se organe të ndryshme të 
pushtetit ekzekutiv, institucionet, por edhe gjykatat nuk e zbatojnë në mënyrë përkatëse dhe në 
tërësi këtë parim, siç është parashikuar me Kushtetutën e RM-së dhe ligjet.

Instrumenti i ekspozimit në kritikë publike kontribuoi për bashkëpunim më të madh dhe më 
të afërt të Institucionit me mjetet e informimit publik. Ekspozimi ndaj kritikës publike përdorej 
si presion shtesë me të vetmin qëllim, eliminimin e aspekteve negative të punës së organeve 
shtetërore, që paraqiste pengesë për realizimin konsekuent dhe në kohë të të drejtave të qytetarëve. 
Përdorimi i këtij instrumenti iu përgjigj plotësisht pritshmërive, me çka u rrit besimi i qytetarëve në 
Institucion dhe në mënyrë marramendëse u rrit numri i parashtresave të parashtruara i cili në këtë 
vit arriti në 3053 parashtresa, ose 55,84% më shumë krahasuar me vitin e kaluar. Njëherazi, u rrit 
edhe efikasiteti i organeve gjyqësore në veprimet sipas kërkesave të Avokatit të Popullit.

Mjedisi i shëndetshëm jetësor - detyrë e autoriteteve, ndërsa e drejtë dhe obligim 
i qytetarëve

Për mbrojtjen e mjedisit jetësor Avokati i Popullit hapi procedurë sipas iniciativës personale 
me qëllim të mbrojtjes së rezervatit natyror “Ezerani” në Liqenin e Prespës. Gjatë rrjedhës së 
procedurës Avokati i Popullit u drejtua dhe realizoi një numër të madh kontaktesh me zyrtarë të 
disa organeve kompetente. Është konstatuar se një person fizik në mënyrë të paligjshme kryen 
aktivitete bujqësore në parcelën e territorit të rezervatit natyror “Ezerani”, ndërsa në këtë mënyrë 
shkatërrohet pasuria e rrallë natyrore e rezervatit dhe rrezikohet mjedisi jetësor. Meqenëse lënda 
e kësaj procedure ishte rrezikimi dhe degradimi i një pjese të tokës në pronësi të Republikës së 
Maqedonisë, Avokati i Popullit u drejtua pranë Avokatit Publik për rajonin e Manastirit dhe Resnjës 
me kërkesë që të ndërmerren masa ligjore për mbrojtje nga uzurpimi.

Me qëllim që të ndikojë në ndërgjegjësimin e qytetarëve në drejtim të mbrojtjes dhe 
përmirësimit të mjedisit jetësor, Avokati i Popullit në vitin 2005 hartoi dhe distribuoi fletushkë 
informative me të cilën e informoi publikun me shumë çështje lidhur me mjedisin jetësor dhe për 
të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë për mbrojtjen e tij nga të gjithë faktorët në shoqëri.
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Mbrojtja e të drejtës së jetës në mjedis të rregulluar dhe të humanizuar urban

Rregullimi dhe humanizimi i hapësirës është pjesë e jetës shoqërore e cila është plotësisht e 
rregulluar me ligj. Megjithatë, qytetarët ballafaqoheshin me një numër tejet të madh të problemeve, 
të cilat ishin rezultat i kornizës juridike jokonsistente dhe zbatimit e përcaktimit të saj jo të plotë të 
ndarjes së kompetencave midis pushtetit qendror dhe  atij lokal që krijoi hapësirë për joefikasitet 
dhe korrupsion në administratën publike. Kjo rezultoi me kaos urban, në të cilin qytetarëve, në 
kundërshtim me atë që është deklaruar, u ishte shkelur e drejta e jetës në hapësirë të rregulluar 
dhe humane. Gjegjësisht, në parashtresat qytetarët shpeshherë vinin në dukje keqpërdorimin/
shfrytëzimin e pozitës shoqërore nga individë të pushtetit lokal dhe qendror, si një nga të këqijat 
më të mëdha shoqërore në këtë segment, që në praktikë çoi deri te kaosi urbanistik i krijuar me një 
numër tejet të madh të ndërtimeve pa leje në mjediset urbane dhe në lokalitetet e parashikuara 
për hapësira të gjelbëruara në gjithë territorin e vendit, veçanërisht në kryeqytet.

Qasja selektive në shembjen e ndërtimeve pa leje, të cilën Avokati i Popullit e vuri në dukje vite 
me radhë, u shënua edhe në vitin 2005, por tani nga ana e organeve inspektuese të komunave dhe 
me përkrahjen e kryetarëve të komunave, të cilët madje publikisht deklaronin se i japin përparësi 
interesit publik, megjithatë, kur kjo i prek interesat individuale atëherë lehtësisht i referoheshin 
mospasjes së mjeteve të mjaftueshme për ekzekutim.

Prolongim i përkohshëm i heqjes së objektit me kërkesë të Avokatit të Popullit

Duke e realizuar me ligj kompetencën e dhënë, që të kërkojë prolongimin e përkohshëm të 
ekzekutimit të aktit administrativ, Avokati i Popullit iu drejtua Kryetarit të Komunës së Gostivarit 
dhe kërkoi që procedura për ekzekutimin e detyruar të aktvendimit për prishjen e përkohshme të 
ndërpritet deri në përfundimin e procedurës administrative sipas aktvendimit, përkatësisht deri në 
miratimin e vendimit të organit të shkallës së dytë sipas ankesës së parashtruar, duke bërë me dije 
se me prishjen dhe dëbimin e qytetarit do të shkaktohen dëme materiale që vështirë kompensohen 
në qoftë se organi i shkallës së dytë eventualisht e shfuqizon këtë aktvendim. Kryetari i komunës 
e respektoi kërkesën e Avokatit të Popullit për ndërprerjen e përkohshme të përmbarimit derisa 
aktvendimi të bëhet përfundimtar dhe i zbatueshëm, përkatësisht deri në miratimin e vendimit të 
shkallës së dytë sipas ankesës. 

Hulumtimet-mekanizëm për monitorimin e situatave për realizimin e të drejtave të 
fëmijëve

 Praktika e vendosur e veprimeve të hapura dhe transparente për të afruar Institucionin pranë 
qytetarëve, u tregua si një mënyrë efektive për arritjen e rezultateve për pozicionimin e tij përkatës 
si mekanizëm kontrollues, pa të cilin nuk mund të funksionojë një shoqëri demokratike. Në këtë 
drejtim, Avokati i Popullit përveç veprimit sipas lëndëve vazhdoi t’i monitoroj situatat me realizimin 
dhe respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut në sfera të ndryshme të jetës shoqërore. Në 
këtë rast, në vitin 2006 Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi 
të kufizuar realizoi hulumtime të gjera lidhur me dhunën në familje dhe përfshirjen e fëmijëve me 
aftësi të kufizuara në arsim. 

Avokati i Popullit, duke pasur parasysh Konventën për të Drejtat e Fëmijës, sidomos 
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parimet e interesit më të mirë të fëmijës, mosdiskriminimit, pjesëmarrjes së fëmijës në marrjen 
e vendimeve, si dhe të drejtën e fëmijës të rritet dhe të arsimohet në mjedis dhe atmosferë të 
pranimit, respektimit dhe mirëkuptimit, në bazë të njëjtë me të gjithë fëmijët e tjerë, përmes 
pres-konferencës e informoi publikun për gjendjet e konstatuara nga hulumtimet e realizuara, 
duke e sugjeruar përmirësimin e punës së organeve kompetente, si dhe ndërmarrjen e veprimeve 
intensive për përmirësimin e legjislacionit në këtë sferë, për definimin në mënyrë të veçantë të 
dhunës familjare ndaj fëmijëve dhe për mbrojtjen më të suksesshme nga ky fenomen.

Përkatësisht, Avokati i Popullit potencoi se në Republikën e Maqedonisë nuk është definuar 
në mënyrë të veçantë dhuna familjare ndaj fëmijës, gjë që në praktikë krijon një sërë problemesh. 
Gjithashtu se qendrat për punë sociale nuk mbajnë evidencë të veçantë për dhunën ndaj fëmijëve, 
madje as fëmijët nuk trajtohen si viktima të dhunës familjare, që është shkatërruese dhe nuk 
është në përputhje me trendet botërore.

Në lidhje me Hulumtimin për përfshirjen e fëmijëve me nevoja të posaçme në arsimin fillor, 
Avokati i Popullit konstatoi se ka kornizë ligjore e cila nuk implementohet, përkatësisht se gjatë 
zbatimit në praktikë nuk sigurohet trajtim përkatës dhe i njëjtë ndaj këtyre fëmijëve. Ndër të 
tjerash, si një nga problemet më të mëdha e potencoi mungesën e kuadrove profesionale i cili do 
të punojë me fëmijët me aftësi të kufizuar, por edhe me paralelet e stërngarkuara me nxënës, për 
çka mundësia për punë individuale me këta fëmijë është e vogël.

Avokati i Popullit hartoi Raport të veçantë për të drejtat e personave të dënuar 
dhe ndërmori një sërë aktivitetesh për informimin e tyre më të madh për të drejtat dhe 
mekanizmat mbrojtës

Analiza e gjendjeve nëpër burgje ishte shkas që Avokati i Popullit të hartojë Informatë 
gjithëpërfshirëse, ndërkaq me qëllim të njoftimit të publikut me gjendjet e konstatuara e njëjta u 
publikua në ueb-faqen e Avokatit të Popullit.

Përmes Raportit të posaçëm për gjendjet në Institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe 
edukuese-korrektuese, Avokati i Popullit vuri në dukje se sistemi penitenciar në Republikën e 
Maqedonisë nuk funksionon në përputhje me standardet e përcaktuara me Ligjin për ekzekutimin 
e sanksioneve dhe normat ndërkombëtare. Edhe pse në plan normativ ekzekutimi i sanksioneve 
është bazuar në parimin e humanitetit, vlerave morale, drejtësisë dhe respektimit të personalitetit 
dhe dinjitetit të njeriut, në praktikë institucionet kompetente, të obliguara për zbatimin e ligjit, 
sikur e kanë harruar këtë kategori të qytetarëve duke mos pasur kujdes të mirëfilltë për realizimin 
e lirive dhe të drejtave të tyre.

Avokati i Popullit rekomandoi një sërë masash për eliminimin e dobësive të konstatuara midis 
të cilave e potencoi nevojën për realizimin dhe riorganizimin e rrjetit të institucioneve ndëshkuese-
korrektuese, ekipimin shtesë kadrovik të shërbimeve, rritjen e nivelit të higjienës, përmirësimin e 
ushqimit dhe mbrojtjes shëndetësore/mjekësore, si dhe zhvendosjen urgjente të Entit Edukues-
Korrektues-Tetovë nga rrethi i Burgut-Shkup.

Avokati i Popullit, në bashkëpunim me misionin e OSBE-së në Maqedoni, filloi me realizimin 
e projektit për njofrimin e personave të dënuar me të drejtat e tyre, dhe me kompetencat e 
Avokatit të Popullit. Për këtë qëllim përfaqësues të Avokatit të Popullit dhe OSBE-së i vizituan të 
gjitha institucionet ndëshkuese-korrektuese në Republikën e Maqedonisë, me ç’rast personat e 
dënuar u njoftuan me të drejtat e tyre të përcaktuara me dispozitat pozitive ligjore të Republikës 



74

së Maqedonisë dhe standardet ndërkombëtare. Njëherazi, me qëllim të afrimit të Institucionit 
të Avokatit të Popullit me personat e dënuar, në institucionet e burgjeve janë vendosur kuti prej 
metali ku personat e dënuar mund t’i vendosin parashtresat, ndërkaq qasje deri te kutitë e këtilla 
kanë vetëm personat profesional të zyrës së Avokatit të Popullit.

Përmirësimi i sjelljes dhe punës së administratës publike - prioritet në funksionimin 
e institucionit të Avokatit të Popullit

Transparenca dhe qasja deri te mediat, me qëllim të informimit objektiv të publikut për punën 
e Avokatit të Popullit, por edhe për qëndrimet e institucionit lidhur me punën e administratës 
publike ishin pjesë e prioriteteve kryesore të Institucionit në vitin 2007. Këtë vit, u vërejt progres 
në komunikimin me administratën publike në aspekt të dërgimit me kohë të informacioneve sipas 
kërkesave të Avokatit të Popullit që ishte theksuar edhe gjatë informimit të publikut, edhe pse 
përsëri potencohej se përkundër progresit të arritur akoma ekziston hapësirë për veprim më efikas 
nga aspekti i relevancës së informatave të dërguara nga ana e organeve shtetërore.

Avokati i Popullit pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dërgoi informatë me 
kërkesë për ndryshime të akteve nënligjore për mënyrën e fotografimit të dokumenteve publike. 
Njëkohësisht, pranë Gjykatës Kushtetuese dërgoi propozim për inicimin e procedurës për vlerësimin 
e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së Rregullores për formularët e pasaportave dhe vizave të 
shtetasve të Republikës së Maqedonisë lidhur me dispozitën me të cilën organit, i cili e lëshon 
pasaportën i mundësohej të veprojë në mënyrë arbitrare dhe diskriminuese gjatë përcaktimit të 
arsyeve religjioze për fotografim me shami në kokë. Një vit pas intervenimit të Avokatit të Popullit 
ministri për Punë të Brendshme ndërmori masa për ndryshimin e Rregullores.

U pranuan Iniciativat e Avokatit të Popullit për ndryshimin e Ligjit për marrëdhënie 
pune dhe Ligjit për arsim fillor

Ndër të tjera, viti 2008 u shënua me pranimin e iniciativave të Avokatit të Popullit për 
ndryshimin e Ligjeve për marrëdhënie pune dhe Ligjit për arsim fillor. Gjegjësisht, me shfuqizimin 
e nenit 104 paragrafit 1 të Ligjit për marrëdhënie pune nga ana e Gjykatës Kushtetuese, Avokati 
i Popullit konstatoi boshllëk juridik i cili shkaktonte dilema se cila do të jetë baza juridike për 
ndërprerjen e marrëdhënies së punës së punëtorit i cili i ka realizuar kushtet për pension të 
pleqërisë. Në këtë drejtim, me qëllim të parandalimit të pasojave, të cilat i vuanin qytetarët në 
raste të shqiptimit të ndërprerjes së marrëdhënies së punës, dhe njëkohësisht duke u përpjekur për 
respektimin e vlerave themelore të rendit kushtetues dhe sundimit të së drejtës, si dhe dispozitës 
kushtetuese se qytetarët janë të barabartë para Kushtetutës dhe ligjeve, Avokati i Popullit paraqiti 
Iniciativë për miratimin e ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për marrëdhënie të punës, 
në të cilin do të parashikohen kushtet për ndërprerjen e marrëdhënies së punës të punëtorit për 
shkak të plotësimit të kushteve për pension të pleqërisë. Ministria për Punë dhe Politikë Sociale e 
njoftoi Avokatin e popullit se Iniciativa e dërguar është marrë në konsideratë dhe e njëjta është 
inkorporuar në ndryshimet dhe plotësimet e miratuara të Ligjit për marrëdhënie pune. 

Avokati i Popullit duke siguruar mbrojtjen e të drejtave nga sfera e arsimit, veçanërisht 
intervenoi për krijimin e kushteve për një përfshirje më të madhe të fëmijëve në procesin arsimor, 
duke ndërmarrë masa edhe për tejkalimin e problemeve për përfshirjen e të gjithë fëmijëve 
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në arsimin fillor, përkatësisht arsimi fillor të bëhet realisht falas. Pas intervenimit të Avokatit të 
Popullit, fëmijëve të cilit vijnë nga familje shfrytëzuese të të drejtave të mbrojtjes sociale u ishin 
ndarë libra falas. Avokati i Popullit, duke e marrë parasysh parimin e barazisë, vite me radhë 
rekomandonte përcaktimin e obligimit ligjor për sigurimin e librave falas për çdo fëmijë në arsimin 
fillor. Përfundimisht, propozimet e tilla të Avokatit të Popullit u pranuan, kështu që me ndryshimet 
e Ligjit për arsim fillor u parashikua obligimi që çdo fëmije t’i sigurohen librat falas.

Po atë vit, pas intervenimit të Avokatit të Popullit janë sanksionuar zyrtarë policorë për sulm 
fizik të kameramanit. Gjegjësisht, pas rrahjes brutale të kameramanit të televizionit “ALSAT-M” rasti 
u denoncua, ndërsa ngjarja u zbardh dhe e dokumentua menjëherë, Avokati i Popullit kërkoi nga 
Sektori për kontroll të brendshme dhe standarde profesionale të ndërmerren masa për sanksionimin 
e zyrtarëve të involvuar policorë. Procedura përfundoi në mënyrë që Gjykata themelore në Tetovë, 
për veprën penale Maltretim gjatë kryerjes së profesionit shqiptoi dënime me burg me kohëzgjatje 
prej 1,5 vjet burg për kryeshefin e Stacionit policor dhe 1 vit burg për zyrtarin policor.

Nuk ka evidencë për numrin e fëmijëve, lindja e të cilëve nuk është regjistruar në 
evidencën amzë

Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuar realizoi 
hulumtim me qëllim të përcaktimit të gjendjes numerike të fëmijëve, të cilët akoma nuk janë 
evidentuar në librin amzë të të lindurve, me çka janë penguar në realizimin e të drejtave të 
garantuara me Konventën për të Drejtat e Fëmijës dhe legjislacionin vendor. Rezultatet nga 
hulumtimi i realizuar në vitin 2008, treguan se asnjë organ shtetëror nuk ka të dhëna për numrin 
real të fëmijëve të cilët nuk ekzistojnë në evidencën amzë të të lindurve.

Avokati i Popullit dorëzoi Raport të posaçëm pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe 
kërkoi ndërmarrjen e masave dhe veprimeve urgjente dhe efikase për tejkalimin e këtij problemi, 
me qëllim të përcaktimit të gjendjes numerike dhe rrjedhimisht  me këtë ndërmarrjen e masave 
për sigurimin e qasjes pa pengesë deri te të drejtat e çdo fëmije.

Avokati i Popullit me kompetenca të reja

Vitin 2009, Avokati i Popullit e filloi i ballafaquar me një sfidë të re në rolin e Mekanizmit 
Parandalues Nacional për parandalimin e torturës. Viti u shënua me aktivitete projektuese pikërisht 
në drejtim të krijimit të kushteve për funksionimin e kompetencës së re. Në këtë kontekst, fillimisht 
u ndërmorën aktivitete për ndryshimin e Ligjit për Avokatin e Popullit, konform Protokollit Fakultativ 
ndaj Konventës për Parandalimin e Torturës, si kusht i domosdoshëm për veprime të mëtejme në 
këtë fushë, i cili u miratua në muajin shtator të vitit të njëjtë. Më pas, aktivitetet lëviznin në drejtim 
të promovimit të kompetencave të reja të Avokatit të Popullit, në sferën e parandalimit të torturës, 
kështu që me mbështetjen e Misionit të OSBE-së u organizuan disa ngjarje publike. Përkatësisht, 
u krijua një relacion mentorimi me Zyrën e Ombudsmanit të Republikës së Çekisë dhe u vendosën 
kontakte me Komitetin për Parandalimin e Torturës të Këshillit të Evropës dhe Nënkomitetin për 
Parandalimin e Torturës të Kombeve të Bashkuara, ndërsa më vonë përfaqësuesit e tyre u bënë 
pjesë e ngjarjeve që pasuan.

Gjatë këtij viti, duke vepruar sipas parashtresës së parashtruar, Avokati i Popullit  iu drejtua 
të gjitha komunave të Republikës së Maqedonisë dhe kërkoi që të veprojnë konform Ligjit për 
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mbrojtjen e të drejtave të pacientëve, me ç’rast numri më i madh i komunave, pas intervenimit 
të Avokatit të Popullit, formuan me Ligj komisionin e parashikuar, në disa komuna procedura për 
formimin e komisionit kishte filluar, ndërsa disa e njoftuan Avokatin e Popullit se do të formojnë 
komision të tillë gjatë vitit 2010.

Duke e monitoruar situatën me personat e pastrehë, dhe në këtë kontekst duke vepruar 
sipas parashtresave të tyre, Avokati i Popullit realizoi vizitë në Shtëpinë e personave të pastrehë 
dhe mes tjerash, konstatoi se një numër i madh i personave, në mesin e të cilëve edhe fëmijë, janë 
vendosur në Pushimoren për fëmijë “Lubanci”- objekt në të cilin nuk kishte kushte elementare për 
jetesë normale. Gjithashtu, konstatoi se shfrytëzimi i shërbimeve shëndetësore këtyre personave 
u është vështirësuar, dhe asnjëri nga fëmijët nuk shkon në shkollë.

Avokati i Popullit për situatën e konstatuar e njoftoi Qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe 
Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, me ç’rast rekomandoi që menjëherë të ndërmerren masa 
me qëllim të sigurimit të kushteve minimale për një jetë normale të fëmijëve dhe për realizimin 
e të drejtave të tyre. Mirëpo, në vend të masave Qeveria dërgoi vetëm një përgjigje të shkurtër 
duke informuar se lënda është ridërguar në kompetencë të Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale.

Gjykimi në afat të (pa) arsyeshëm - problem i vazhdueshëm i qytetarëve

Realizimi i të drejtës së gjykimit të drejtë dhe në afat të arsyeshëm edhe në vitin 2010 
ishte një nga problemet më të mëdha gjatë realizimit të të drejtave të qytetarëve. Në këtë sferë, 
qytetarët tek Avokati i Popullit më së shumti ankoheshin lidhur me zvarritjen e procedurave 
gjyqësore në instancat e shkallës së parë të gjykatës. Gjatë realizimit të të drejtës në afat të 
arsyeshëm qytetarët hasnin në probleme edhe gjatë veprimeve dhe miratimit të vendimeve në 
Gjykatën Administrative të Republikës së Maqedonisë. 

Avokati i Popullit shprehu shqetësim të thellë për zvarritjen e procedurave pranë kësaj 
gjykate, e cila vendimet i miraton pa realizuar debat publik, si dhe për faktin se pranë saj më së 
shpeshti veprohet sipas padive kundër akteve administrative të pushtetit ekzekutiv, të cilat i prekin 
interesat ekzistenciale të qytetarëve.  

Avokati i Popullit, këtë vit, gjithashtu rekomandoi që bartësit e funksioneve të jurisprudencës 
t’i përkushtojnë kujdes më të madh respektimit të parimit të gjykimit në afat të arsyeshëm, me 
qëllim që qytetarët në mënyrë efektive t’i realizojnë të drejtat e tyre.

Avokati i Popullit në mbrojtjen e të drejtës së informimit të lirë dhe lëvizjes së lirë 
të gazetarëve dhe qytetarëve 

Avokati i Popullit, me iniciativë personale, inicioi procedurë për hetimin e cenimit të lirisë së 
informimit të mediumit Televizioni “A1” me theks të veçantë të lirisë së informimit publik, lirisë së 
lëvizjes së gazetarëve dhe qytetarëve, si dhe për shkak të dyshimit se nga ana e pjesëtarëve të 
policisë është përdorur forcë e tepruar fizike dhe mjete për shtrëngim. 

Avokati i Popullit konstatoi se veprimet e organeve nuk e penguan lirinë e informimit publik, 
por ishte vërejtur veprim joprofesional dhe i pakoordinuar nga aspekti i lidhshmërisë ndërmjet 
urdhrave të lëshuar dhe veprimeve të kryera, përkatësisht shpjegimi i arsyeve për ndalim dhe 
legjitimim ishte kryer me një transparencë të pamjaftueshme, të paqartë dhe në mënyrë të 
dykuptimtë.
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Duke i pasur parasysh garancitë për të drejtën e lirisë së informimit publik dhe rëndësinë e 
gazetarisë profesionale, nga aspekti i zhvillimit të demokracisë në shoqërinë tonë, Avokati i Popullit 
konsideronte se ndaj kësaj ngjarje duhej të ketë ndjeshmëri më të madhe në qasje. Por, për fat të 
keq, kjo mungesë e krijoi perceptimin e ndarjes, e që veçanërisht e shqetësoi Avokatin e Popullit.

Ligji për veprimtari komunale pengonte realizimin e të drejtave

Në vitin 2010 një numër i madh qytetarësh reaguan për shkak të ruajtjes së kafshëve, 
shpezëve shtëpiake, shpendëve në mjedis urban nga qytetarë të pandërgjegjshëm dhe për shkak të 
mosndërmarrjes së masave për parandalimin e të njëjtës nga ana e inspeksionit komunal. Avokati 
i Popullit konstatoi se inspeksioni miraton aktvendime për largimin e kafshëve, shpezëve shtëpiake 
dhe shpendëve, dhe se parashtrohen kërkesa për inicimin e procedurave për kundërvajtje pranë 
gjykatave kompetente. Por, problemi ishte se aktvendimet nuk mund ekzekutoheshin, madje as 
gjykatat nuk kishin mundësi të shqiptojnë sanksione për kundërvajtje, për arsye se me ndryshimet 
e reja të Ligjit për veprimtari komunale, të miratuara në muajin janar të vitit 2009, nenet të cilët 
përmbanin dispozita penale për kundërvajtjet e kryera ishin shfuqizuar. Së këtejmi, rezultoi edhe 
konstatimi se Ligji për veprimtari komunale, në vend që t’i realizojë papengesë të drejtat e njeriut, 
i njëjti e pengonte të drejtën e qytetarëve për mjedis të shëndetshëm jetësor.

Trendi i rritjes së numrit të parashtresave të parashtruara vazhdoi edhe në vitin 2010, i cili 
arriti deri në 4827 parashtresa, ose për 11% më shumë, krahasuar me vitin e kaluar. Rritja e këtillë 
e numrit të parashtresave tregon se qytetarët gjithnjë e më tepër manifestojnë interesim për të 
kërkuar mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të tyre nga Avokati i Popullit. Në të njëjtën kohë, ky fakt 
vinte në dukje se mënyra me të cilën qytetarët i realizonin të drejtat e tyre akoma është në nivel të 
pakënaqshëm, që nuk u mundëson realizimin e të drejtave të tyre në mënyrë efikase dhe cilësore.

Avokati i Popullit në mbrojtjen e parimit të barazisë së qytetarëve mbi të gjitha 
bazat

Prezenca e Avokatit të Popullit në publik, në vitin 2011, vazhdoi me një dinamikë akoma më 
të përforcuar. Në këtë kontekst, publiku u informua rregullisht për qëndrimet e këtij organi për 
probleme të caktuara me të cilët ballafaqoheshin qytetarët, por edhe për dukuritë serioze lidhur 
me liritë dhe të drejtat e njeriut. Prezenca dhe shfaqja e tij kontribuuan në balancimin e situatave 
të caktuara që kishin potencial të nxisnin tensione. 

Një nga dukuritë për të cilat Avokati i Popullit shprehu shqetësim, për çka edhe doli para 
publikut, ishte incidenti që ndodhi në fillim të muajit shkurt, kur erdhi deri te përleshja ndërmjet dy 
grupeve të cilat protestuan Për dhe Kundër ndërtimit të muzeut-kishës në Kala. Protestat në Kalanë 
e Shkupit u organizuan nga grupe joformale në “Fejsbuk” dhe nga organizata shqiptare “Zgjohu”, 
ndërsa paraprakisht qindra qytetarë e shembën një pjesë të muzeut-kishës, pasi përsëri kishte 
filluar ndërtimi i saj. Avokati i Popullit për ngjarjet në Kalanë e Shkupit e dërgoi apelin si vijon:

“Duke e ndjekur ngjarjen e fundit në Kalanë e Shkupit, ku u përleshën qytetarë të dy 
bashkësive më të mëdha etnike në vend, si dhe dukuritë e ndarjeve mbi baza të ndryshme, 
Avokati i Popullit, duke e shprehur shqetësimin e tij për manifestimet gjithnjë e më të shpeshta të 
mosdurimit, veçanërisht në baza etnike dhe fetare. 
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Shoqëria jonë karakterizohet me një sërë diversitetesh mbi baza të ndryshme dhe ajo që 
paraqet domosdoshmëri është manifestimi i  vullnetit për mirëkuptim, njohje të ndërsjellë dhe 
tolerancë, si parakushte themelore për bashkëjetesë dhe mirëqenie.

Brengos fakti se kohëve të fundit ndarjet në shoqëri fitojnë përmasa gjithnjë e më të mëdha, 
të cilat në mënyrë të drejtpërdrejt ndikojnë mbi gjendjen e përgjithshme me të drejtat e njeriut, 
ndërsa incidentet e këtij lloji lehtë mund të shndërrohen në konflikt me pasoja serioze për qytetarët 
dhe shoqërinë.

Përplasjet që ndodhën ndërmjet qytetarëve dhe paralajmërimet shqetësuese për përsëritjen 
e tyre, nuk guxojmë të lejojmë të shndërrohen në ndarje akoma më të mëdha dhe në thellimin e 
mëtutjeshëm të hendekut tanimë ekzistues ndërmjet bashkësive të ndryshme etnike dhe fetare 
në shoqëri.

Prandaj, Avokati i Popullit apelon deri te të gjitha subjektet politike, institucionet, shoqëria 
civile dhe deri te të gjithë qytetarët, që të përmbahen nga çdo lloj aktiviteti që krijon mostolerancë 
dhe veçanërisht gjuhën e urrejtjes, të cilat mund të nxisin tensione dhe përplasje ndërmjet 
bashkësive të ndryshme etnike dhe përfaqësuesve të grupeve të ndryshme fetare.   

Avokati i Popullit, veçanërisht u bën apel gjeneratave të reja të të gjitha bashkësive etnike 
meqë ato janë ardhmëria e kësaj shoqërie.”  

Krahas kësaj që u tha më lartë, në bazë të informatave nga mjetet e informimit publik se 
gjatë periudhës së fushatës parazgjedhore në disa shkolla fëmijët janë shfrytëzuar për promovimin 
e qëllimeve të caktuara partiake nga ana e aktivistëve të partive politike përmes shpërndarjes së 
materialit propagandistik partiak ose përmes ligjëratave të organizuara në shkolla, Avokati i Popullit 
hapi procedurë me iniciativë personale me qëllim të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të 
fëmijëve.

Për këtë qëllim, Avokati i Popullit dërgoi informatë pranë shkollave ku ishin vërejtur dukuri 
të tilla, por edhe pranë ministrit për Arsim dhe Shkencë, duke bërë me dije se involvimi i fëmijëve 
në çfarëdo lloj mënyre, në interes të fushatave të partive politike, është në kundërshtim me 
Konventën për të Drejtat e Fëmijës. Sipas Konventës, fëmijët duhet të jenë të mbrojtur nga të 
gjitha llojet e keqtrajtimeve dhe manipulimeve dhe se sipas Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve dhe 
Ligjit për arsimin fillor në shkollë, ndalohet organizimi politik, veprimet dhe keqtrajtimet e fëmijëve 
për shkak të organizimit dhe veprimeve politike. Njëherazi, Avokati i Popullit, përmes komunikatës 
publike drejtuar mjeteve për informim publik, kërkoi mbrojtjen e fëmijëve nga keqpërdorimi politik, 
para dhe gjatë kohës së procesit zgjedhor. 

Në drejtim të avancimit dhe zhvillimit të arsimit dhe të vetëdijes së qytetarëve, njoftimit me 
sistemin dhe rendin juridik, si dhe të instrumenteve dhe mekanizmave për mbrojtjen e të drejtave, 
Avokati i Popullit e vuri në dukje nevojën për inkorporimin e lëndës së veçantë mësimore për liritë 
dhe të drejtat e njeriut dhe për mekanizmat mbrojtës në suaza kombëtare dhe ndërkombëtare, në 
të gjitha shkallët dhe nivelet e arsimit. Për këtë qëllim dërgoi kërkesë pranë Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë, Ministrisë për Arsim dhe Shkencë, si dhe pranë Byrosë për Zhvillimin dhe Avancimin 
e Arsimit.

Sipas Avokatit të Popullit, me inkorporimin e lëndës së veçantë mësimore për liritë dhe të 
drejtat e njeriut dhe për mekanizmat mbrojtës, në mënyrë direkte do të kontribuohet për informim 
më të madh të qytetarëve, por edhe të organeve kompetente për liritë dhe të drejtat e njeriut, dhe 
pozitivisht do të ndikohet ndaj veprimeve më efektive gjatë zbatimit të kornizës ligjore vendore 
dhe ndërkombëtare. Për fat të keq, ky propozim është pranuar vetëm nga Komisioni Nacional për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve.
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Numri i parashtresave të parashtruara gjatë këtij viti ishte 5074, që paraqiste rritje për 
5%. Sqarimi i kësaj dukurie nuk mund të shpjegohet në mënyrë të njëanshme, përkatësisht se 
ishte rezultat vetëm i dukshmërisë gjithnjë e më të madhe të Avokatit të Popullit në shoqëri dhe 
rritjes së vetëdijes së qytetarëve për kompetencat e tij në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të 
qytetarëve. Rritja e numrit të parashtresave, gjithsesi i referohej edhe faktit se administrata ende 
nuk siguronte që qytetarët në mënyrë cilësore dhe efikase t’i realizojnë të drejtat e tyre.  

Përmbledhje e rregullave dhe broshura
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 Ixhet Memeti, Avokat i Popullit – 
fjalimi në Konferencën ndërkombëtare,Belfast, Republika e Irlandës 2006    

RUAJTJA E PAVARËSISË DHE INTEGRITETIT TË INSTITUCIONEVE 
NACIONALE PËR TË DREJTAT E NJERIUT NË GJENDJE TË KONFLIKTEVE

I nderuar kryesues, 
Të nderuar kolegë, zonja dhe zotërinj
Përvojat nga e kaluara na çojnë deri te përfundimi se në shoqëritë multietnike dhe 

multikulturore çdoherë ekziston mundësia, e me këtë edhe rreziku, për shfaqjen e konflikteve.
Republika e Maqedonisë, sipas strukturës së saj etnike, fetare, politike dhe strukturës sociale, 

është pluraliste. Është fakt se gjatë sistemit të mëparshëm socialist, përbërja multikulturore nuk 
është mbuluar tërësisht me mekanizma përkatës dhe instrumente juridike, që në përputhje me 
realitetin multietnik do ta krijonte dhe rregullonte tërësinë natyrore multikulturore.

Vendosja e këtillë e problemeve në sferën e multikulturës vazhdoi edhe në vitet e para të 
periudhës pas socializmit.

Meqë struktura e popullatës, në çdo kuptim është heterogjene, shoqëria jonë ishte truall i 
volitshëm për dukurinë e mosbesimit, dyshimeve dhe gjendjeve konfliktuoze të cilat shpeshherë 
ishin me karakter ndëretnik.

Multikultura në Republikën e Maqedonisë karakterizohet edhe me diversitete konfesionale tek 
shumica e bashkësive etnike.

Në këtë domen tradicionalisht ekzistojnë sjellje tolerante, në rend të parë ndërmjet dy feve 
më të mëdha, ortodokse dhe islame. Por edhe për sa u përket bashkësive të tjera më të vogla fetare 
dhe grupeve religjioze. Së këtejmi, në planin fetar, bashkësitë etnike në Republikën e Maqedonisë 
kanë traditë më të gjatë të bashkekzistencës dhe tolerancës së ndërsjellë. 

Në të vërtetë, rreth pesë shekuj, në këtë pjesë të Ballkanit, në mënyrë tolerante kanë 
bashkekzistuar kultura e krishtere dhe islame, të cilat në masë të madhe i kanë respektuar 
specifikat dhe traditat e njëra - tjetrës.

Gjithashtu, duhet të nënvizohet se toleranca ndërfetare rezulton edhe nga realiteti që bashkësia 
shqiptare, si e dyta për nga madhësia në shtet, në etnitetin e saj konfesional karakterizohet me 
multikonfesionalizëm sepse në kuadër të vetë bashkësisë shqiptare në Ballkan ekzistojnë tri fe më 
të rëndësishme: islame, ortodokse dhe katolike.

Mirëpo, ajo që e thelloi hendekun ndërmjet dy bashkësive më të mëdha, ishte miratimi i 
Kushtetutës së vitit 1991, për të cilën pakicat konsideronin se ky akt ua shkurtonte të drejtat në 
pjesën e përdorimit zyrtar të gjuhës, arsimit, kulturës, përdorimit të simboleve etj. Sipas tyre, kjo 
Kushtetutë nxiste mosbesim ndëretnik dhe mosmarrëveshje e rrezik nga paraqitja e konfliktit.

Me kalimin e kohës, tek qytetarët pjesëtarë të pakicave, forcohej bindja se me mjete politike 
përfundimisht nuk mund të gjendej zgjidhje për problemet e tyre dhe numri i pjesëtarëve të 
pakicave, të cilët filluan të mendonin kështu, rritej vazhdimisht madje edhe tek qytetarët më lojal.

Ndërkaq, nga ana tjetër, qytetari i rëndomtë maqedonas filloi të besojë se shqiptarët nuk 
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janë qytetarë besnik të shtetit. E gjithë kjo i ftohi marrëdhëniet ndëretnike dhe filloi të zotërojë 
mosbesimi dhe mostoleranca ndërmjet njerëzve të përkatësive të ndryshme etnike, e që rezultoi 
me gjendje të konfliktit në të cilën Maqedonia u gjet në pranverën e vitit 2001.

Në fillim, shumë faktorë të bashkësisë ndërkombëtare nuk morën qëndrim të drejtë ndaj 
situatës së re, por më vonë u bindën se është e domosdoshme të ndërmerren hapa të caktuar 
me qëllim që të mos lejohej që konflikti të zgjerohej dhe thellohej. Kështu, filluan negociata me 
ndërmjetësimin e përfaqësuesve të SHBA-ve dhe Unionit Evropian, pas të cilave u arrit marrëveshja 
paqësore, e njohur si Marrëveshja Kornizë e Ohrit.

Zgjidhjet kompromise, të cilat i përmban ky dokument, rezultuan si tejet të suksesshme për 
tejkalimin e konfliktit.

Konsideroj se i njëjti është model i mirë dhe mund t’u shërbejë edhe shoqërive të tjera 
multikulturore me probleme të ngjashme.

Për një kohë relativisht të shkurtër, përmbajtja e marrëveshjes u shndërrua në kornizë 
kushtetuese dhe ligjore, me çka u miratuan amendamentet kushtetuese dhe u aprovuan edhe 
ndryshime të një numri të madh të ligjeve, sipas të cilëve u aplikua decentralizimi, u forcua pozita 
zyrtare e gjuhës shqipe dhe gjuhëve të tjera të bashkësive, u aplikua parimi i përfaqësimit të 
drejtë dhe adekuat i të gjitha bashkësive, u avancuan të drejtat nga fusha e arsimit, kulturës, 
përdorimit të simboleve dhe tipareve etnike dhe u aplikua mënyra e veçantë e miratimit të ligjeve 
që i rregullojnë këto çështje.

Të bindur për nevojën më të madhe të rolit të Ombudsmanit në shoqëri, përfaqësuesit 
ndërkombëtarë dhe palët ndërmjetësuese u angazhuan për rolin e tij më të madh në mbikëqyrjen 
e ecurisë së realizimit të barazisë qytetare dhe nacionale të të gjithë qytetarëve, pa marrë 
parasysh përkatësinë e tyre etnike, si edhe për kujdesin e tij të veçantë dhe mbrojtjen e parimit 
të mos diskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të bashkësive në jetën publike edhe 
administratën publike.

Pozita e re e Ombudsmanit krijon parakushte formale – juridike për rolin e tij më të madh, 
jo vetëm në dhënien e kontributit për harmonizimin e marrëdhënieve ndërnacionale, por edhe për 
parandalimin e dukurive të çdo lloji të konfliktit.

Sipas ndryshimeve të Kushtetutës së Republikës të Maqedonisë, Avokatin e Popullit e zgjedh 
Kuvendi me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve, me ç’rast duhet të ketë 
shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të deputetëve, të cilët u përkasin bashkësive të cilat 
nuk janë shumicë. Me ndryshimet e reja të Kushtetutës, Avokati i Popullit, mes tjerash, vëmendje 
të veçantë i kushton mbrojtjes së parimit të mosdiskriminimit, përfaqësimit të drejtë dhe adekuatë 
të pjesëtarëve të bashkësive në organet e pushtetit shtetërorë, organet e njësive të vetëqeverisjes 
lokale, institucioneve publike dhe shërbimeve. Me rëndësi është të potencohet se Kushtetuta, në 
kuadër të Kuvendit, parashikon formimin e Komitetit për Marrëdhënie Midis Bashkësive. Në qoftë se 
ndonjëra nga bashkësitë nuk ka përfaqësues të zgjedhur në Kuvend, Ombudsmani, në konsultime 
me përfaqësues relevantë të atyre bashkësive, do t’i propozojë anëtarët e tjerë të Komitetit.

Në muajin shtator të vitit 2003, u miratua Ligji i ri për Avokatin e Popullit, i cili e forcoi rolin 
e tij, i rriti dhe zgjeroi kompetencat e tij, por për fat të keq nuk arriti të sigurojë edhe pavarësi më 
të madhe nga pushteti ekzekutiv.

Institucioni Ombudsman duhet të jetë faktor i pamohueshëm kryesor në parandalimin e 
konflikteve, veçanërisht të atyre me karakter etnik dhe fetar sepse funksioni i tij e ndjek trendin e 
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mirëkuptimit më të sofistikuar të marrëdhënieve njerëzore dhe është edhe një konfirmim se vendi 
ka shprehur gatishmëri që t’i përforcoj mekanizmat  e vet, të cilët janë imanent ndaj demokratizimit 
dhe raporteve humane njerëzore drejt të cilave synojmë në rrugën tonë deri te familja evropiane.

Efikasiteti dhe funksionaliteti i veprimit të institucioneve për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, 
para së gjithash, varet nga zhvillimi i proceseve demokratike në shoqëri, vendosja e sistemit 
juridik, autoritetit, përkrahjes nga organet e tjera të shtetit, sektorit joqeveritar dhe mediave. Kjo, 
veçanërisht është me rëndësi për veprimin e institucioneve për mbrojtjen e të drejtave të njeriut 
në shoqëritë multikulturore.

Në shoqëritë e këtilla, veprimi neutral dhe autoritar i Ombudsmanit sidomos është i 
rëndësishëm gjatë kohës së konflikteve. Në shoqëritë, ku konflikti është rezultat i përkeqësimit të 
marrëdhënieve ndëretnike ose ndër-fetare, çdo herë ekziston nevoja për veprimin e mekanizmit 
neutral, i cili e gëzon besimin e të gjithë qytetarëve.

Përkatësisht, roli i Ombudsmanit, sigurisht në ato vende ku ai funksionon, është i domosdoshëm 
për parandalimin dhe tejkalimin e keqkuptimeve dhe situatave të konfliktit. Duke e pasur parasysh 
karakterin e institucionit, ai është më i përshtatshëm për veprim në situata të këtilla. Kuptohet, roli 
i Ombudsmanit nuk duhet të ngrihet shumë lartë sepse suksesi i veprimit të tij varet nga rrethana 
të ndryshme. Nëpër vende të ndryshme, përvojat e këtyre institucioneve janë të ndryshme, ashtu 
siç është e ndryshme pozita e tyre kushtetuese – ligjore.

Republika e Maqedonisë është vend tipik, sepse ka kaluar nëpër një situatë të konfliktit dhe 
periudhës pas konfliktit, në të cilën u ndje nevoja e veprimit të ombudsmanit, si mekanizëm real 
për parandalimin e konflikteve dhe mbrojtjen cilësore të të drejtave dhe lirive të qytetarëve.

Deri në vitin 2001, domethënë deri në shfaqjen e konfliktit në Republikën e Maqedonisë, pozita 
dhe roli i Ombudsmanit, në realitet nuk ka qenë i theksuar sa duhet. Kjo, para së gjithash, nga 
shkaku se në Kushtetutë pozita e tij në sistem ka qenë e vendosur në mënyrë joadekuate, ndërkaq 
ligji i atëhershëm shumë pak i ka mundësuar veprim efektiv. Mundësitë e tij, për monitorimin 
e gjendjeve, sidomos nga aspekti i realizimit të të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive dhe 
pengimit të diskriminimit me karakter etnik dhe fetar kanë qenë të kufizuara.

Si rrjedhojë e gjendjes së këtillë, roli i Ombudsmanit gjatë kohës së krizës së vitit 2001, 
u anashkalua tërësisht madje nuk vërehej, dhe për këtë shkak nuk mund të jepet kualifikim i 
meritueshëm për nivelin e mbrojtjes së pavarësisë dhe integritetit të institucionit gjatë kohës së 
konfliktit.

Mungesa e veprimit aktiv e Ombudsmanit gjatë kësaj periudhe dhe pasiviteti i tij, ishin 
shkaqet kryesore që faktori ndërkombëtar dhe i brendshëm gjatë hartimit të Marrëveshjes së Ohrit, 
si dokument për dalje nga kriza, i kushtuan rëndësi të veçantë forcimit të pozitës së ombudsmanit 
në shoqëri.

Përforcimi i rolit të Ombudsmanit u arrit me:
• përcaktimin e pozitës së tij dominuese në sferën e mbrojtjes të të drejtave dhe lirive 

të njeriut
• zgjerimin e kompetencave të tij në mbikëqyrjen e realizimit të të drejtave të garantuara 

kushtetuese të bashkësive, të cilat nuk janë shumicë dhe sidomos sa i përket respektimit 
të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat dhe mosdiskriminimit, si dhe

• forcimin e pozitës së tij sa i përket kompetencës së tij ndaj organeve të tjera shtetërore
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Me fjalë të tjera, kriza e marrëdhënieve ndëretnike që ndodhi në Maqedoni, në një farë 
mënyre kontribuoi për përforcimin e rolit të tij në shoqëri.

Prandaj, konsideroj se në shoqëritë multikulturore me rëndësi të veçantë është që ombudsmani 
të ketë vendosje përkatëse dhe instrumente për veprim efektiv në drejtim të parandalimit dhe 
pengimit të konflikteve, me ç’rast patjetër duhet t’i respektojë parimet e objektivitetit, paanshmërisë 
dhe profesionalizmit, sepse kështu do të ruhet integriteti i pavarësisë për sa u përket organeve të 
administratës shtetërore ndaj të cilave vepron me kompetencë.

Veprimi i tij, nuk është aspak punë e lehtë ngaqë çdoherë ekziston rreziku të keqkuptohet 
dhe kështu në vend që të kontribuojë në zgjidhjen e problemeve dhe parandalimin e konflikteve ka 
mundësi të arrihet efekt i kundërt.

Gjatë veprimit të tij, me rëndësi të veçantë është se si do të pozicionohet në zgjidhjen e 
problemit apo parandalimin e ndonjë situate eventuale të konfliktit dhe gjatë kësaj të sigurohet 
nga çfarë do qoftë sulmesh mbi integritetin e tij dhe pavarësinë në kryerjen e funksionit.

Vetëm me profesionalizëm, seriozitet dhe objektivitet të veprimit dhe qasjes ndaj problemeve, 
ombudsmani mund ta ruaj kredon dhe autoritetin e institucionit në shoqëri.

Ombudsmani duhet të jetë ai faktor, i cili me kohë do të sinjalizojë ekzistimin e rrethanave 
të caktuara, të cilat mund të çojnë deri në ngritjen e tensioneve, e me këtë dhe deri te shfaqja e 
konflikteve.

Reagimet e tij, doemos duhet të jenë serioze, përkatësisht të bazohen mbi procedurë 
paraprakisht të zbatuar në mënyrë që të pranohen. Në të kundërtën, shumë lehtë mund ta rrezikojë 
autoritetin e tij. Rrezikimi i pavarësisë dhe integritetit të pozitës së ombudsmanit në situata të 
këtilla shfaqet si rezultat i besimit të humbur.

Kjo, sidomos ka të bëjë për ato situata kur Ombudsmani publikisht shpreh opinionin dhe 
qëndrimin e tij në lidhje me gjendje të caktuara ose kur ka për qëllim të drejtojë kritikë publike.

Republika e Maqedonisë ka përfituar edhe një gjë dhe ky përfitim është se unë si bartës i 
funksionit i takoj bashkësisë e cila nuk është shumicë dhe kjo është reflektuar gjatë zgjedhjes së 
zëvendësve, të cilët udhëheqin me zyrat rajonale.

Duke folur rreth kësaj, do të paraqes një shembull nga puna ime, përkatësisht situatë kur 
drejtova kritikë publike kundër pushteti gjyqësor, me ç’rast u ballafaqova me reagime të ashpra 
nga mediat, të cilat këtë e interpretuan si ndërhyrje në pavarësinë e gjykatave. Nga ana tjetër, 
fitova përkrahjen e Këshillit Republikan Gjyqësor, si edhe nga Parlamenti dhe ky i fundit, sipas 
kritikës sime, e shkarkoi gjyqtarin.

Ky është një shembull i mirë për funksionim efektiv dhe pranim të autoritetit të mekanizmit 
kontrollues në shoqërinë tonë.

Me një rast tjetër, pas drejtimit të kritikës publike, për punën e policisë u ballafaqova me 
reagime nga ana e policisë, me arsyetimin se ka qasje selektive gjatë veprimit nga aspekti i 
përkatësisë sime etnike, me ç’rast u detyrova që publikut t’ia bëj të njohura rastet, me qëllim që 
ta informoj se nuk bëhet fjalë për qasje selektive dhe se në numrin më të madh të rasteve, bëhej 
fjalë për pjesëtarë të popullatës shumicë dhe pas kësaj fitova përkrahjen e sektorit joqeveritar dhe 
të mediave.

Ajo që dëshirova ta spikasë me këto dy raste, të cilat i paraqita, është se Ombudsmani 
detyrimisht duhet që problemit t’i qaset me seriozitetin më të madh, njëkohësisht duke i respektuar 
parimet e ndershmërisë, profesionalizmit, paanshmërisë dhe pavarësisë, sepse siç theksova, 
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ekziston rreziku i keqkuptimit, me çka në vend që të ruhet pavarësia dhe integriteti, ato seriozisht 
mund të rrezikohen.

Nga përvojat e ndryshme në botë, rezulton se problemet ekzistuese në shoqëritë multikulturore, 
në mënyrë më efektive zgjidhen në kuadër të bashkësive lokale. Kështu edhe tek ne, shumica e 
problemeve të përmendura në fushën multikulturore, pritet të zgjidhen në mënyrë më efektive 
sidomos me forcimin e pushtetit lokal, pra me decentralizimin.

Duke u nisur nga fakti se Ombudsmani si Institucion vepron nga pozita e autoritetit, mbi bazë 
të parimeve të  paanshmërisë, objektivitetit dhe profesionalizmit, rezulton se në kuadër të një 
shoqërie multikulturore ka hapësirë të gjerë për veprim, jo vetëm nga aspekti i pengimit, por edhe 
nga aspekti i parandalimit të konflikteve eventuale midis bashkësive të ndryshme etnike.

Përkatësisht, roli i tij në shoqëri nuk përbëhet vetëm nga zgjidhja e problemeve individuale të 
qytetarëve, por njëkohësisht përbëhet edhe nga monitorimi i përgjithshëm i gjendjeve nga aspekti 
i të drejtave të njeriut dhe në këtë kontekst ngritjes së vetëdijes tek qytetarët dhe administrata 
publike për nevojën e respektimit të ligjit dhe sundimit të së drejtës në përgjithësi.

Roli i tij, në këtë plan, para së gjithash ka të bëjë me ndjekjen e legjislacionit, sepse ka 
autorizime të propozojë ndryshime dhe plotësime të rregullave të caktuara ligjore, për të cilat do 
të vlerësojë se përmbajnë dispozita, të cilat mund të jenë burim potencial i konflikteve.

Zhvillimi i projekteve, jo vetëm për promovimin e Institucionit Ombudsman, por edhe për 
informimin e qytetarëve me të drejtat e tyre dhe sidomos për të drejtën që të kenë trajtim të 
barabartë, pa marrë parasysh etnitetin, kulturën, fenë ose pozitën e tyre sociale, kontribuon në 
drejtim të ndërtimit të besimit midis bashkësive të ndryshme etnike.

Ju faleminderit. 
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KOMPETENCAT E REJA NË PRAKTIKË-INFORMATA E AVOKATIT TË 
POPULLIT DREJTUAR KËSHILLIT GJYQËSOR REPUBLIKAN

Në vitin 2005, duke vepruar sipas një parashtrese të qytetarit, për mosrespektimin 
e parimit të gjykimit në afat të arsyeshëm, Avokati i Popullit, pas hetimit të realizuar 
gjithëpërfshirës, konstatoi cenim të së drejtës së gjykimit në afat të arsyeshëm për çka 
në pres-konferencë e informoi publikun, ndërsa pranë Këshillit Gjyqësor Republikan, si 
organ kompetent për vlerësimin e punës profesionale dhe të ndërgjegjshme të gjyqtarëve, 
paraqiti Iniciativë për hapjen e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë dhe përcaktimin 
e propozimit për shkarkim. 

Këshilli Gjyqësor Republikan e pranoi Informatën, zbatoi procedurë, me ç’rast konstatoi 
punë të pandërgjegjshme dhe përcaktoi propozim për shkarkim, i cili iu drejtua Kuvendit të 
RM-së, ndërsa Kuvendi në seancën plenare e shkarkoi gjyqtarin. Për këtë shkak, kryetari i 
Gjykatës së Apelit Shtip dha dorëheqje.



86



87

20 vjet Avokat i Popullit



88

REAGIMI I MEDIAVE DHE VENDIMI PËR SHKARKIM  

Fragment nga kontributi i televizionit 
A1 / 09.05.2005

Avokati i Popullit publikisht u bëri thirrje tre 
gjyqtarëve se për shkak të interesave personale 
i kanë zvarritur proceset gjyqësore. Memeti 
kërkoi nga KGJR-ja ta përcaktoj përgjegjësinë 
dhe t’i shkarkoj gjyqtarët e Shtipit: Pavle 
Vasilev, Lençe Maneva dhe Dobre Ilievski. Kjo 
ndodhi pasi një person nga Strumica për 5 vjet 
nuk ka mund ta realizoj të drejtën para Gjykatës 
së Apelit në Shtip, ndërsa pas intervenimit të 
Avokatit të Popullit, lënda i është marrë gjyqtarit 
Vasilev dhe e njëjta është zgjidhur brenda një 
muaji. Për rastin e dytë, gjyqtarja e Gjykatës 
Themelore Publike, Shtip, Lençe Maneva më 
shumë se 2 vjet nuk ka caktuar asnjë seancë 
gjyqësore. Lënda i është ndarë kolegut të saj 
Dobre Ilievski, por edhe ai, për shkak të lidhjeve 
familjare me të paditurin, një vit rresht nuk ka 
ndërmarrë asgjë. “Qytetarët e RM-së të drejtat 
e tyre në procedura gjyqësore i realizojnë me 
vështirësi të mëdha, në procedura të gjata dhe 
për shkak të momenteve subjektive”, deklaroi 
Ixhet Memeti, Avokat i Popullit. “Unë e paraqita 
ankesën në gjykatën e Shtipit, lënda qëndroi 
5 vjet rresht aty. Unë  isha vetëm një herë 
personalisht dhe më thanë se do të ndërmarrin 
masa, por çështja mbeti e njëjtë”, tha Mile 
Trajkov, Strumicë. Avokati i Popullit u ankua se 
institucionet shtetërore edhe më tej e refuzojnë 
bashkëpunimin me të. “Nga ana e një kryetari 
të gjykatës, i cili guxoi të na paralajmëroj se 
në të ardhmen nuk do të na jep përgjigje ndaj 
kërkesave tona sepse i njëjti qenka shumë i 
zënë me punë”, theksoi Memeti. Shteti tanimë 
i ka paguar 77 mijë euro një qytetari i cili e ka 
paditur Republikën e Maqedonisë para Gjykatës 
së Strasburgut, pikërisht për shkak të proceseve 
gjyqësore. Avokati i Popullit paralajmëroi se në 
të ardhmen do të publikojë emra të gjyqtarëve 
të cilët funksionin e tyre e kanë kryer në mënyrë 
të pandërgjegjshme, joprofesionale dhe jo-
etike.

Vendimi për shkarkimin nga funksioni i gjyqtarit të 
Gjykatës së Apelit Shtip – viti 2005
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Mirjana Llazarova Trajkovska, ish-gjyqtare e 
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut

ROLI I AVOKATIT TË POPULLIT LIDHUR ME GJYKIMIN NË AFAT TË 
ARSYESHËM, SI PARAKUSHT PËR GJYKIM TË DREJTË 

E drejta e gjykimit të drejtë në procedurat para gjykatave përcaktohet si element bazë dhe 
supozim kyç për sundimin e së drejtës. Disa autorë të drejtën e gjykimit të drejtë e përshkruajnë 
si “Bërthamë të asaj që konstituon administrimin e drejtë me drejtësinë”1. Detyrë e gjyqtarit është 
të mundësoj që të gjitha palët në procedurë ta realizojnë të drejtën e gjykimit të drejtë, ndërsa e 
drejta e qasjes në gjykatë nuk guxon të ekzistoj në mënyrë deklarative e shkruar në ligj por edhe 
në praktikë duhet të jetë e realizueshme, efektive dhe e dukshme. 

E drejta e gjykimit të drejtë në vetvete përfshin më shumë aspekte, ndërsa si veçanërisht të 
rëndësishme theksohen: e drejta e qasjes në gjykatë, hetimi në prezencë të të akuzuarit, çlirimi 
nga vet-inkriminimi, barazia e armëve, e drejta e procedurës në të cilën janë dy palët kundërshtare, 
aktgjykim i arsyetuar por, gjithashtu, edhe e drejta e gjykimit në afat të caktuar. Subjekt i interesit 
tonë është çështja e gjykimit në afat të arsyeshëm si element i gjykimit të drejtë. Këtë lidhje e 
analizojmë përmes prizmit të praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
në Strasburg dhe rolit të cilin tek ne, në praktikën e deritanishme, e ka realizuar Avokati i Popullit.   

Gjykimi në afat të arsyeshëm, si problem i drejtësisë së procedurave gjyqësore në gjyqësinë 
tonë, për një kohë të gjatë, ka qenë një nga sfidat më të vështira të sistemit tonë të jurisprudencës. 
Vlerësimi i këtillë konfirmohet si me numrin e aktgjykimeve të Gjykatës në Strasburg kundër 
Republikës së Maqedonisë mbi këtë bazë, ashtu edhe me sugjerimet e shumta lidhur me këtë 
problem nga ana e Avokatit të Popullit. 

Në lidhje me Republikën e Maqedonisë, Gjykata, në më shumë aktgjykime, ka konstatuar se 
ka ekzistuar shkelja e të drejtës së gjykimit të drejtë mbi baza të ndryshme.2 Megjithatë, dhjetë 
vitet e para të anëtarësimit në Konventë, numri më i madh i lëndëve maqedonase në Strasburg 
kishin të bënin me të drejtën e gjykimit në afat të arsyeshëm, si një nga parakushtet më të 
rëndësishme për të drejtën e gjykimit të drejtë. Qëllimi i kësaj të drejte, para së gjithash, është 
t’i jepet fund pasigurisë juridike në të cilën gjendet personi sa i përket pozitës së tij qytetare ose 
në lidhje me procedurën civile ose penale. Interesi për drejtësi të shpejtë dhe efikase është për 
personin e prekur por, gjithashtu, është edhe në funksion të sigurisë juridike në përgjithësi. Në 
rastin Parizov kundër Republikës së Maqedonisë,3 Gjykata vuri në dukje se mjeti juridik i vendosur 
deri atëherë, për kohëzgjatjen e procedurave, nuk është efikas. Me ndryshimin e nenit 36 të Ligjit 
për gjykata nga viti 2008, ky nen u ndryshua dhe u plotësua, me çka u përcaktua se pala, e cila 
konsideron se gjykata kompetente e ka shkelur të drejtën e gjykimit në afat të arsyeshëm, ka të 
drejtë të paraqes kërkesë për mbrojtjen e kësaj të drejte deri te Gjykata Supreme e Republikës së 
1 J. Cremona, (1990) “The public character of trial and  judgment in the jurisprudence of the European Court of Human Rights” in F. Matcher 
nad H. Petzold, Protecting Human Rights: The European Dimension: Studies in Honour of Gerard J. Wiarda (Koln, 1990) pp.107.
2 Kështu për shembull, Fetaovski kundër Republikës së Maqedonisë, Aktgjykim sipas ankesës nr.10649/03, Demerxhieva kundër Republikës 
së Maqedonisë Aktgjykim kundër ankesave nr.27736/03 , nr. 41916/04, Jovanovski kundër Republikës së Maqedonisë, Aktgjykim sipas 
ankesës nr.40233/03 ose Kallanovski nr. 31391/03 dhe të tjerë.
3 Parizov kundër Republikës së Maqedonisë, sipas ankesës nr.14258/03, Aktgjykimi i datës 7 shkurt të vitit 2008. 
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Maqedonisë, dhe jo deri te gjykata më e lartë e drejtpërdrejtë siç ishte rregulluar paraprakisht. Me 
këtë ndryshim, dispozita ligjore u bë më precize dhe më e qartë lidhur me gjykatën kompetente 
dhe u përcaktua se kërkesa për mbrojtjen e të drejtës në afat të arsyeshëm mund të paraqitet 
gjatë procedimit para gjykatave vendore, ndërsa më së voni gjashtë muaj llogaritur nga dita e 
plotfuqishmërisë së vendimit. Ndryshimi ligjor e specifikon edhe atë se çka duhet të përmbaj 
kërkesa e këtillë. 

Në këtë kontekst, në lidhje me perceptimin e problemit të gjykimit brenda afatit të arsyeshëm 
dhe veçanërisht në lidhje me përpjekjet për tejkalimin e tij, vëmendje të veçantë meriton roli të cilin 
e ka kryer dhe vazhdon ta kryej Avokati i Popullit. Së këtejmi, në një numër të madh të lëndëve, 
të cilat mbërrijnë në Gjykatën e Strasburgut, ishte evidente se gjatë përpjekjeve për të kërkuar 
veprim të shpejtë dhe efikas të organeve të administratës dhe veçanërisht të gjyqësorit, personat 
e prekur të cilët kanë paraqitur ankesa shumë shpesh i janë drejtuar edhe Zyrës së Avokatit të 
Popullit. Në numër të madh të rasteve të këtilla Avokati i Popullit ka pasur rol jashtëzakonisht 
aktiv. Në disa lëndë, korrespodencat e shumta të Avokatit të Popullit, deri në njëfarë shkalle, i kanë 
lëvizur procedurat por, rrallëherë intervenimi i këtillë ka çuar në shmangien e plotë të shkaqeve të 
mosrespektimit të parimit për gjykim të drejtë. Në lëndë të tjera edhe kur ka ekzistuar mundësia 
që gjykata ose, para saj, organi i administratës ta përfshijë në procedurë edhe Avokatin e Popullit, 
një gjë e këtillë nuk ka ndodhur (si për shembull në lëndën e Ivanovski).  

Edhe pse roli i Avokatit të Popullit duhet të jetë veçanërisht i rëndësishëm sa u përket kërkesave 
për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë para Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë, për fat të keq numri i përgjithshëm i procedurave të 
iniciuara para Gjykatës Kushtetuese është i papërfillshëm, ndërsa korniza e ngushtë e të drejtave 
dhe lirive për të cilat është parashikuar ky mjet juridik nuk mundëson që Avokati i Popullit ta fitoj 
vendin e tij në mbrojtjen e të drejtave të njeriut para kësaj gjykate.

Parë përmes statistikave të Zyrës së Avokatit të Popullit ndër vite, pranë  Avokatit të Popullit 
më së shumti parashtresa parashtrohen nga fusha e jurisprudencës, kështu që në vitin 2008, nga 
numri i përgjithshëm i parashtresave, madje 29,22%, kanë qenë në lidhje me jurisprudencës, 
ndërsa Avokati i Popullit konstatoi se “...Në kushte kur dobësitë e konstatuara në funksionimin e 
sistemit gjyqësor, shikuar nga aspekti i kompetencave të Avokatit të Popullit, kanë ndikim negativ 
mbi realizimin e parimit të gjykimit në afat të arsyeshëm, ndërsa për të cilat praktika dëshmon 
se Gjykata Evropiane për të Drejta të Njeriut në Strasburg, nuk i pranon gjendjet objektive si 
shkak të arsyeshëm për stërzgjatje të procedurave, mbetet që shteti edhe më tej të vazhdojë të 
ndërmerr masa me të cilat pushteti i tretë do të transformohet në një shtyllë, funksionimi efikas 
dhe i pavarur i të cilit do të garantojë dhe sigurojë respektim dhe realizim të plotë të të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve.”    

Në vitet në vijim, si për shembull në vitin 2009, përsëri numri më i madh i parashtresave kanë 
të bëjnë me jurisprudencën 20,48%; ose në vitin 2010 nga numri i përgjithshëm i parashtresave 
18,72% janë nga fusha e jurisprudencës; ndërkaq në vitin 2011 nga numri i përgjithshëm i 
parashtresave 17,20% janë nga fusha e jurisprudencës. Në vitin 2015, Avokati i Popullit konstatoi 
se “ ... Qytetarët parashtrojnë parashtresa edhe për punën e Këshillit Gjyqësor dhe shprehnin 
pakënaqësi edhe atë kryesisht për shkak të mosdhënies së përgjigjes sipas parashtresave dhe 
kërkesave të paraqitura.” Në Raportin e fundit për vitin 2016, Avokati i Popullit përsëri theksoi se 
“...Kohëzgjatja-gjykimi në afat të arsyeshëm, kualiteti i vendimeve gjyqësore, mos-vendosja në 
mënyrë meritore nga gjykatat më të larta dhe gjykatat administrative dhe praktika gjyqësore, e 
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cila jo çdoherë është e balancuar, si dhe lëshimet dhe parregullsitë në punën dhe funksionimin 
e organeve të tjera të jurisprudencës e rrezikojnë sigurinë juridike, sundimin e së drejtës dhe 
kontribuojnë në zhvillimin e mosbesimit në sistemin e jurisprudencës në përgjithësi, i cili në 
Republikën e Maqedonisë po rritet nga viti në vit.”

Nga të dhënat e theksuara statistikore dhe nga procedurat lidhur me gjykimin e drejtë të cilat 
kanë arritur para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut do të mund të veçohej se Avokati 
i Popullit ka pasur rol jashtëzakonisht aktiv gjatë orientimit të qytetarëve në lidhje me gjykimin 
në afat të arsyeshëm. Qëllimi i gjykimit në afat të arsyeshëm është të garantoj se në afat të 
arsyeshëm, përmes vendimit gjyqësor do t’i jepet fund gjendjes së pasigurisë juridike në të cilën 
gjendet personi sa i përket statusit të tij civil të ngritur kundër tij ose nga vet ai. Kjo për shkak se 
drejtësia e vonuar është e barabartë me padrejtësinë, ndërsa gjykimi në afat të arsyeshëm është 
në interes jo vetëm të personave të cilët janë të prekur por, para së gjithash, një gjë e këtillë është 
në interes të përforcimit të stabilitetit juridik dhe sigurisë në çdo shoqëri demokratike.

Krahas kësaj, Avokati i Popullit ka edhe autorizime të posaçme për mbrojtjen e të drejtave të 
qytetare lidhur me gjykimin në afat të arsyeshëm, të përcaktuara në nenin 12 të Ligjit për Avokatin 
e Popullit, në të cilin specifikohet se Avokati i Popullit ndërmerr masa dhe veprime për mbrojtje 
nga zvarritja e paarsyeshme dhe kryerja e pandërgjegjshme dhe papërgjegjshme e punëve të 
shërbimeve gjyqësore, duke e respektuar autonominë dhe pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Së 
këtejmi, gjyqësori duhet të “... bazohet mbi parimin e pavarësisë nga çfarëdo qoftë lloj pushteti 
të jashtëm dhe instruksioneve nga çfarëdo qoftë burimi dhe mungese të hierarkisë së brendshme. 
Roli i tij dhe, në kushte adekuate, roli i porotës është që në mënyrë të drejtë t’i gjykoj rastet e 
paraqitura nga prokuroria dhe palët. Kjo nënkupton mungesë të çfarëdo qoftë lloji të ndikimit të 
papërshtatshëm nga prokurori publik ose mbrojtja. Gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët e mbrojtjes 
duhet t’i respektojnë rolet e të tjerëve.”4. 

Përveç kësaj që u tha më lartë, gjykatat nacionale duhet t’i respektojnë obligimet pozitive 
të ndërmarra me ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe veçanërisht përgjegjësinë për 
gjykim në afat të arsyeshëm, bazuar në procedurë të zbatuar të ligjshme. Në këtë kontekst dhe 
në aktgjykimin sipas lëndës Perez kundër Francës, Gjykata e Strasburgut konstatoi se “...e drejta 
e gjykimit të drejtë zë një vend të rëndësishëm në shoqërinë demokratike dhe nuk ka justifikim 
për interpretim restriktiv të të drejtës së gjykimit të drejtë....”5 Gjykata Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut nuk është instanca e katërt në procedurat konkrete dhe “roli i saj nuk është të merret 
me përcaktimin e gabimeve në faktet e kryera nga ana e gjykatave nacionale, përveç dhe nëse 
ato nuk i kanë shkelur të drejtat dhe liritë e mbrojtura me Konventë” (Garcia Ruiz-Mateo kundër 
Spanjës). Mbështetja e këtyre mesazheve është në themelin e parimit të subsidiaritetit me të cilin 
u rekomandohet shteteve se të drejtat e njeriut u përkasin sistemeve nacionale gjyqësore dhe 
është detyrë e tyre në mënyrë të drejtë ta zbatojnë të drejtën konvencionale. Në këtë sistem edhe 
roli i Avokatit të Popullit, si mbrojtës i rëndësishëm i të drejtave të njeriut, duhet të respektohet 
dhe praktikohet në atë mënyrë me të cilën çdokush do të fitojë shanse për drejtësi të shpejtë, 
efektive dhe të dukshme.

4 Paragrafi 5 i Deklaratës së Bordo-s, me titull: “Gjyqtarët dhe prokurorët publikë në shoqëri” me raport shpjegues ndaj saj, është përpiluar 
bashkërisht nga grupet e punës së KKGJE dhe KKPPE në Bordo (Slloveni) më datë 18 nëntor të vitit 2009.
5 Perez kundër Francës, 2004-I; 40 EHRR 909 para 64 GC.
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PROJEKTI “EUNOMIA” PJESË E BASHKËPUNIMIT RAJONAL TË 
OMBUDSMANËVE

 Emërtimi i Projekti është marrë nga figura femërore mitologjike, emri i së cilës aludon 
në parimin e sundimit të së drejtës.

 Projekti, formalisht, filloi me punë në vitin 2001 si kontribut i Qeverisë së Republikës së 
Greqisë ndaj Drejtorisë së Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut pranë Këshillit të Evropës. Në 
praktikë Projekti u zbatua në dy nivele. I pari është bashkëpunimi bilateral i Ombudsmanëve 
të Evropës Juglindore dhe i dyti organizimi multilateral i punëtorive dhe konferencave në të 
cilat, përveç ombudsmanëve të rajonit të Evropës Juglindore, morën pjesë edhe përfaqësuesit 
e Institucioneve të Ombudsmanëve nga vendet e Bashkimin Evropian, si dhe organizatat 
ndërkombëtare. 

Në kuadër të këtij Projekti u organizua një numër i madh i konferencave, në mesin 
e të cilave edhe Konferenca në Ohër në vitin 2006, në të cilën temë kryesore ishin puna e 
administratës, integrimi i legjislacionit evropian në legjislacionin vendor, si dhe normat me të 
cilat mundësohet qasja e lirë në dokumente me karakter publik. 
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Ixhet Memeti, Avokat i Popullit – 
fjalimi në Konferencën në kuadër të Projektit “Eunomia”, 

Ohër, shtator 2006

ROLI I MEDIATORIT NË SHOQËRI DHE KOMPETENCAT E REJA TË 
OMBUDSMANIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË 

Të nderuar zonja dhe zotëri!
Në shoqëritë, të cilat synojnë demokracinë e zhvilluar, përkatësisht vendet të cilat objektiv 

i kanë standardet e larta për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve, roli i Ombudsmanit 
është tejet i rëndësishëm.

Institucioni i Ombudsmanit, i cili e pasqyron demokracinë bashkëkohore, në kushte të ndarjes 
së pushtetit në ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor, ka për qëllim të sinjalizojë ligjshmërinë dhe 
përgjegjësinë gjatë vënies në praktikë të çdo segmenti të pushtetit.

Duke e pasur parasysh se shpeshherë ekzistojnë mundësi për zgjidhjen e kontesteve përmes 
ndërmjetësimit, e që në të vërtetë është mënyra më e mirë për zgjidhjen e problemeve dhe me 
këtë edhe për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve, ky institucion vazhdimisht duhet të 
veprojë midis qytetarëve nga njëra anë dhe organeve të shtetit nga ana tjetër.

Është shumë me rëndësi që qytetarët të jenë të informuar se ekziston institucion, të cilit 
mund t’i drejtohen në çdo kohë, nëse konsiderojnë se administrata nuk i respekton ligjet, me 
çka në të vërtetë i cenon të drejtat e tyre. Shpeshherë, ombudsmani nuk është vetëm mediator, 
por edhe udhërrëfyes i labirinteve të procedurave administrative. Kjo ndodh në qoftë se vendi ka 
administratë komplekse dhe burokratike e që nga ana tjetër gjendjet e këtilla, rolin e ombudsmanit 
e bëjnë më me peshë dhe më të rëndësishëm.

Reforma në administratën publike të Republikës së Maqedonisë paraqet aktivitet qendror 
në procesin e tranzicionit. Kur sistemi shoqëror – politik ndryshon, domosdo nevojitet reformë 
me qëllim të ndryshimit të rolit të shtetit, flakjes së strukturave të vjetruara, të cilat paraqesin 
grykë të ngushtë për zhvillimin e mëtutjeshëm të vendit dhe gjithsesi më e rëndësishme është që 
administrata të transformohet dhe t’u shërbejë qytetarëve, gjithnjë me qëllim që të mundësohet 
dhe nxitet zhvillimi i shoqërisë qytetare, demokracisë dhe prosperitetit të qëndrueshëm ekonomik.

Realizimi i qëllimeve të reformave në administratë, mes tjerash, është i rëndësishëm edhe 
për hapjen e shtigjeve drejt ecurive globale.

Duke e pasur parasysh nevojën për reforma në administratë, në vitin 1999 u miratua Strategjia 
për reforma në administratën publike, me qëllime të caktuara precize, përkatësisht me tentativa 
për krijimin e një administrate të vogël dhe efikase, efektive dhe të hapur ndaj qytetarëve, e 
cila gjatë veprimit do t’u përmbahej parimeve të sundimit të ligjit dhe do të ishte transparente, 
profesionale, efikase, e ndërgjegjshme dhe etike.

Reforma në administratën publike, si proces i gjatë dhe kompleks, në Republikën e Maqedonisë 
filloi me krijimin e kornizës ligjore pas miratimit të më tepër ligjeve sistemore. Kështu, në vitin 
2000 u miratuan rregullat sistemore për organizimin e administratës shtetërore, për të drejtat dhe 
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detyrimet e nëpunësve shtetërorë dhe për funksionimin e Qeverisë si pushtet ekzekutiv.
Në ndërtimin e legjislaturës së re nga kjo fushë, u vonua me procesin e decentralizimit dhe 

krijimin e administratës efikase lokale sepse ky proces filloi në vitin 2005. Me miratimin e ligjeve, 
që kanë të bëjnë me procesin e decentralizimit, mund të thuhet se çështja për krijimin e kornizës 
së re ligjore të administratës arriti deri në fazën përfundimtare.

Duke i bërë vështrim asaj që është bërë deri tani, mund të konstatohet se procesi i reformës 
së administratës është jashtëzakonisht kompleks dhe i shumanshëm, përkatësisht është proces i 
ndryshimeve të vazhdueshme, të cilat e imponojnë nevojën e fleksibilitetit dhe aftësimit. Procesi i 
aftësimit dhe mbindërtimit të sistemit juridik duhet të jetë permanent, ndërsa Ombudsmani është 
institucion i rëndësishëm, i cili duhet të kontribuojë në këtë proces, duke nxitur forma të cilat do të 
jenë efikase dhe të cilat ngushtë janë të lidhura me relacionet midis qytetarëve dhe administratës 
shtetërore.

Mbindërtimi i sistemit juridik duhet të jetë proces i vazhdueshëm sepse përherë duhet të 
mbindërtohet me norma cilësore, moderne dhe norma të qarta juridike, ngaqë vetëm në këtë 
mënyrë mund të jetë më funksional dhe më i pranueshëm, përkatësisht më i lehtë dhe më i 
arritshëm për qytetarët. Në këtë proces, rol të rëndësishëm duhet të luaj ombudsmani sepse ka 
mundësi që përmes punës së tij t’i detektojë dobësitë dhe të rekomandojë kapërcimin e dobësive 
ose përmirësimin e normave juridike. Edhe ky është një lloj ndërmjetësimi midis asaj që do të 
thotë nevojë reale e qytetarëve dhe bindje e pushtetit për të bërë reformim të kornizës ligjore.

Por, përkrah ndryshimeve në legjislacion dhe në planin institucional, me rëndësi të 
jashtëzakonshme është nevoja për ndryshimin e ndërgjegjes në të gjitha nivelet.

Në shoqëritë demokratike, vend qendror kanë qytetarët, të cilët vlerësojnë se a janë të 
qëlluara masat administrative dhe politike. Qytetarët ndërtojnë qëndrimin e tyre për nevojën e 
masave dhe reformave që ndërmerren, përkatësisht ata vendosin për suksesin ose mossuksesin e 
masave dhe në këtë drejtim edhe për efikasitetit e pushtetit.

Gjatë viteve të kaluara, në Republikën e Maqedonisë u ndërmorën një varg aktivitetesh, 
me qëllim që administrata të shndërrohet në servis të qytetarëve por, për fat të keq, procesi i 
reformimit të administratës publike është shumë i ngadaltë, prandaj dhe nëpër raportet tona 
vjetore vazhdimisht insistojmë në përshpejtimin dhe përfundimin e tërësishëm të këtij procesi.

Megjithatë, rritja e numrit të parashtresave të parashtruara në zyrën e Ombudsmanit, vë 
në dukje dy çështje: se qytetarët ndërgjegjësohen për rolin që ka ombudsmani, e që është për 
t’u përshëndetur, por edhe se administrata, përkatësisht institucionet e sistemit, akoma nuk janë 
reformuar tërësisht, përkatësisht se duhet të punohet edhe shumë në mënyrë që administrata të 
shndërrohet në servis efikas dhe të mirëfilltë të qytetarëve.

Është fakt i pamohueshëm se puna e Ombudsmanit drejtpërsëdrejti është e lidhur me 
punën e administratës publike, ndërkaq me veprimet të cilat i ndërmerr ombudsmani nuk është 
qëllimi që vetëm të kritikohet puna e organeve shtetërore, të cilat për çdo ditë vendosin për të 
drejtat e qytetarëve, por ta zgjojë ndjenjën e drejtësisë tek nëpunësit shtetërorë. Respektimi i 
padiskutueshëm i ligjeve gjatë zbatimit të procedurave, që do të thotë edhe arritje e drejtësisë, 
si prioritet më të lartë dhe si përfundim duhet ta ketë efektin e mirëfilltë, ndërkaq kjo do të 
kontribuojë për transformimin e administratës në shërbim të qytetarëve.

Në vendet në tranzicion, procesi i vendosjes së kritereve të efektivitetit vazhdon të  zhvillohet 
me vështirësi edhe atë për shkak të reformimit të pamjaftueshëm të administratës shtetërore, e 
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cila edhe më tej është jotransparente dhe joefikase, me shkallë të lartë të burokracisë, procedura 
të ngadalta gjyqësore, marrëdhënie të pazgjidhura pronësore – juridike, procese të papërfunduara 
të denacionalizimit dhe ngjashëm.

Këto vende akoma kanë administrata të mëdha dhe procedura administrative të ndërlikuara, 
të cilat pa nevojë i ngarkojnë dhe i lodhin qytetarët.

Por, këto vende ballafaqohen edhe me një problem tjetër tejet të madh – korrupsionin. Niveli 
i lartë i korrupsionit, negativisht ndikon mbi realizimin e të drejtave të qytetarëve, sepse pikërisht 
korrupsioni më së shumti i cenon të drejtat e tyre.

Gjatë inspektimeve të zbatuara sipas parashtresave, Ombudsmani mund të vihet në dijeni për 
ekzistimin e gjendjeve, të cilat e pasqyrojnë realitetin objektiv në lidhje me dukurinë e korrupsionit. 
Ombudsmani mund të ndihmojë edhe në luftimin e këtij fenomeni të shëmtuar me atë që pasi të 
ketë informacione për ekzistimin e segmenteve apo pikave të administratës shtetërore, të cilat 
mund të jenë rrezik potencial ose burim i dukurisë së korrupsionit apo sjelljeve korruptuese të 
nëpunësve shtetërorë, do t’i vë në dukje dhe do të propozojë masa për mbindërtimin e sistemit 
juridik, masa këto që do të ndihmonin për eliminim e dukurive të tilla, si dhe bartjen e përgjegjësive.

Kolegë të nderuar,
Është shumë lehtë të përpilohen rregullat e sjelljes, të cilat do t’i përfshijnë të gjitha 

standardet e legjislaturës moderne, por për dallim të kësaj, shumë i vështirë është zbatimi ose 
depërtimi i normave të këtilla ligjore, për arsye të thjeshte sepse në këtë segment ballafaqohemi 
me subjektivitet, pa marrë parasysh se a është kjo rrjedhojë e mënyrës së sjelljes burokratike të 
administratës shtetërore ose është rrjedhojë e dëshirës për të përfituar atë që nuk u takon, por që 
pa bazë kërkohet nga qytetarët. Në këto raste, ombudsmanët, mes tjerash, duhet të luajnë rol të 
rëndësishëm, atë të ndërmjetësuesit, me qëllim që të nxisin edukimin permanent të administratës 
dhe të qytetarëve.

Shfrytëzoj rastin të theksoj edhe atë se Ombudsmanët, në vendet në tranzicion, ballafaqohen 
edhe me dyer të mbyllura të institucioneve, të cilat nuk dëshirojnë, përkatësisht nuk kanë vullnet 
për bashkëpunim, duke i anashkaluar sugjerimet e ombudsmanit për cenime serioze të të drejtave 
të njeriut. Nuk duhet të ekzistojë dyshimi se a duhet t’u përgjigjen kërkesave të ombudsmanit, 
për arsye të thjeshtë sepse një gjë e tillë bëhet në emër të të drejtave dhe lirive të qytetarëve, si 
vlera themelore kushtetuese.

Mbase puna e ombudsmanit ndonjëherë ngjan sikur vazhdimisht kritikon, por ky nuk është 
qëllimi esencial. Përkundrazi, qëllimi kryesor apo motoja, nga e cila duhet të udhëhiqet ombudsmani 
është ndihma dhe mbrojtja për të gjithë qytetarët, të cilëve u janë shkurtuar të drejtat, ato të cilat 
u takojnë me ligj, përkatësisht për avancimin e raportit ndërmjet administratës dhe qytetarëve.

Puna e Ombudsmanit karakterizohet me shkallë të lartë të mënyrës të punës së hapur dhe 
transparente, e që duhet të jetë shembull se si duhet të punojë administrata. Vetëm kështu, 
qytetarët do të mund të fitojnë besimin në institucionet e shtetit, siç në realitet kanë fituar besimin 
në institucionin e Ombudsmanit.

Është gabim nëse ekziston bindja se ombudsmani është institucion, i cili mund t’i zgjidhë në 
mënyrë të pavarur problemet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve. 
Ombudsmani vepron në frymën e demokracisë, por gjithnjë në bashkëpunim me organet dhe 
administratën, me qëllim që qytetarët t’i realizojnë të drejtat dhe liritë, ashtu siç është parashikuar 
me ligje. Domethënë, për realizimin e funksionit, ombudsmanit domosdo i nevojitet çdo lloj 
përkrahje.
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Veprimi i Ombudsmanit, sipas parashtresave të qytetarëve, në procedurat administrative, 
është bazë e funksionimit të tij. Jo rrallë herë, Ombusmani ndërmerr veprime edhe të karakterit jo 
formal, kur do të vlerësojë se me vullnet të mirë të organit mund të ndikojë për epilog më të drejtë 
në dobi të qytetarit, përmes orientimit dhe zbatimit të parimit të drejtësisë. Pikërisht këtu, vjen në 
shprehje roli i tij prej mediatori kur kihet parasysh se ombudsmani vepron edhe kur bëhet fjalë për 
sjellje të pahijshme, përkatësisht sjellje përbuzëse të nëpunësve shtetërorë ndaj qytetarëve. Në 
raste të këtilla, me të drejtë të plotë morale, Ombudsmani i referohet kodeksit për sjellje të mirë 
të punës administrative, sipas të cilit duhet të punojë administrata.

Ombudsmani është si peshorja, e cila ndihmon që çdo herë punët të maten drejtë. Kjo do 
të thotë se drejtësia, ligjshmëria dhe mbrojtja e asaj që është shkruar në Kushtetutë, ligjet dhe 
dispozitat, duhet t’i respektojnë njësoj si shteti ashtu edhe qytetarët. Në të kundërtën, çdoherë do 
të nevojitet ndihma që punët të maten drejtë.

Si përfundim, konsideroj se atë të cilën të gjithë duhet ta bëjnë gjatë periudhës së ardhshme 
kohore është krijimi i administratës së vogël, efikase, praktike dhe efektive.
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Fragmente nga libri “Ombudsmanët në Evropën Juglindore”, 
autorë Dimitris Hristopulos dhe Dimitris Hormovitis-Projekti “Eunomia”

PREZANTIM I PUNËS SË OMBUDSMANIT TË REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË 

Aspektet e punës së Avokatit të Popullit 

Të dhënat statistikore për gjashtë vjetorin e ekzistimit të Avokatit të Popullit në Republikën 
e Maqedonisë vënë në dukje se mesatarisht pranohen rreth 2 000 parashtresa në vit, ndërsa 
numri rritet për çdo vit: në vitin 2002 numri i parashtresave u rrit për 60%, ndërsa në vitin 2003 
për 70%. Mbi 3000 qytetarë u pranuan në bisedë në Zyrën e Avokatit të Popullit dhe u realizuan 
biseda telefonike me mbi 5000 qytetarë. Për një pasqyrë gjithëpërfshirëse të punës së Avokatit të 
Popullit, duhet t’i marrim parasysh edhe aktivitetet e tjera dhe komunikimet e Avokatit të Popullit 
me qytetarët, organet e administratës shtetërore dhe organizatat e tjera joqeveritare lokale dhe 
ndërkombëtare, shoqatat, sindikatat etj.

Numri më i madh i ankesave, në të cilat qytetarët kërkonin mbrojtje përfshijnë: urbanizmin 
dhe ndërtimin (përafërsisht 16%), pastaj gjyqësorin (14%), marrëdhëniet e punës (13%), banimin 
(12%), marrëdhëniet pronësore-juridike (12% ), mbrojtjen e të drejtave në procedurë policore 
(8%), të drejtat e sigurimit pensional dhe invalidor (7%), të drejtat e konsumatorëve (6%), 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve (4%), të drejtat sociale (4%), shëndetësinë (rreth 2%) etj.

Sa i përket përkatësisë etnike të qytetarëve të cilët kanë paraqitur parashtresa, pjesa më 
e madhe e tyre janë Maqedonas (rreth 70% të parashtruesve), 20% shqiptarë dhe rreth 2% 
janë të kombësive tjera (romë, vllah, turq, serbë etj.). Të dhënat e publikuara tregojnë se numri 
i parashtruesve të parashtresave sipas përkatësisë etnike është përafërsisht i barabartë me 
përfaqësimin e tyre në numrin e përgjithshëm të popullsisë në vend, gjë që vë në dukje se Avokati 
i Popullit si institucion gëzon respekt të njëjtë dhe vlerësohet nga qytetarët e të gjitha bashkësive 
etnike në shtet.

Rreth 60% e parashtresave janë të pabaza, 10% kanë të bëjnë me raste të cilat janë 
jashtë kompetencës së Avokatit të Popullit, ndërsa në 30% të parashtresave Avokati i Popullit 
konstatoi cenim të të drejtave të qytetarëve. Megjithatë, në punën e institucionit Avokat i Popullit i 
Republikën e Maqedonisë ekziston shqetësim i veçantë në lidhje me shkallën e lartë të moszbatimit 
dhe mosrespektimit të ndërhyrjeve të tij, si dhe për vonesat që kanë të bëjnë me kërkesat e 
Obmudsmanit nga ana e organeve dhe trupave të cilët janë kompetentë për këtë. Për këtë 
ekzistojnë shkaqe objektive, por ka edhe numër të madh të shkaqeve lëshimeve subjektive.

Të dhënat statistikore vënë në pah se për 60% të parashtresave, në të cilat Avokati i Popullit 
ka konstatuar cenimin e të drejtave të qytetarëve, organet kompetente administrative kanë vepruar 
pozitivisht pas intervenimeve dhe vendimeve të Avokatit të Popullit, por në 40% të rasteve ata 
nuk kanë vepruar fare – e që, gjithsesi, paraqet përqindje mjaft të lartë të mosrespektimit të 
vendimeve dhe ndërhyrjeve.
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Gjendja, kushtet dhe problemet lidhur me punën e Avokatit të Popullit 

Në periudhën e ekzistimit dhe punës së Avokatit të Popullit në Republikën e Maqedonisë, 
gjendjet dhe kushtet lidhur me të drejtat dhe liritë e njeriut ishin shumë të komplikuara. Më 
saktësisht, përballemi me kushte të sigurisë së cenuar; marrëdhënie të pakompletuara pluraliste, 
politike dhe demokratike; legjislacion të pa-harmonizuar me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë 
dhe aktet ndërkombëtare; administratë shtetërore e cila akoma nuk është riorganizuar, e cila është 
jotransparente dhe joefikase, me manifestime evidente të sjelljes joprofesionale. Problemet e 
tjera përfshijnë standardin dhe etikën e nëpunësve; sistemin e ngadalshëm të gjyqësorit; statusin 
e pazgjidhur social të qytetarëve; nivelin e ulët të mirëqenies dhe mbrojtjes shëndetësore; 
transformimin jo të plotë i fondeve sociale; statusin e pazgjidhur pronësor, proceset jo të plota 
për denacionalizim etj. Këto, dhe shumë çështje tjera të ngjashme, dominojnë në këtë periudhë 
tranzicioni që po e përjeton Republika e Maqedonisë; dhe ka akoma më shumë probleme dhe 
situata me të cilat ballafaqohet Avokati i Popullit.

Konflikti i armatosur ka ndikim negativ mbi çdo aspekt të bashkëjetesës sociologjike, 
politike, ekonomike dhe kulturore midis pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme etnike. Urat e 
brishta demokratike, midis këtyre bashkësive, janë dëmtuar aq shumë saqë është e nevojshme 
të ripërtërihet bashkëpunimi i qëndrueshëm dhe i vazhdueshëm, arsimi dhe pajtimi, me qëllim të 
ngritjes së besimit i cili është i nevojshëm për bashkëjetesë multietnike. Për shkak të polarizimit të 
rritur, sa u përket marrëdhënieve etnike, gjatë kohës së krizës dhe pas nënshkrimit të Marrëveshjes 
Kornizë, u shembën shumë objekte fetare, kisha, manastire, xhami – të cilat të gjitha përfaqësojnë 
një trashëgimi të çmuar kulturore dhe historike të Republikës, të njëjtat u shkatërruan dhe u 
përdhosën. Po ashtu, u dogjën shumë prona dhe objekte në pronësi të pjesëtarëve të bashkësive 
të ndryshme etnike.

Konflikti i armatosur u bë bazë për lloje të ndryshme të aktiviteteve kriminale dhe terroriste 
të cilat i praktikonin individë ose grupe për realizimin e interesave të tyre personale. Nga ana 
tjetër, pjesëtarët e forcave të sigurisë dhe funksionarët kompetent në organet përkatëse – fillimisht 
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes – nuk arritën të sigurojnë mbrojtjen e 
qytetarëve nga aktivitetet e këtyre grupeve të armatosura ekstremiste apo individëve, e që rezultoi 
me kidnapimin e popullatës së pafajshme civile, vrasje, shkatërrimin e pronës dhe monumenteve 
kulturore-historike, institucioneve financiare etj.

Megjithatë, pavarësisht masave të ndërmarra, aktiviteteve dhe përpjekjeve të Avokatit 
të Popullit të bëhet mekanizëm më i suksesshëm për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, 
përkatësisht mediator midis qytetarëve dhe autoriteteve në kushte të këtilla të ndërlikuara, janë 
jashtëzakonisht të vështira, sepse zgjidhja e këtyre problemeve nuk varet vetëm nga dëshira dhe 
fuqia e Avokatit të Popullit, por nga ndryshimet në sistemin në vend. Kuptohet, kjo nuk do të thotë 
se Avokati i Popullit nuk mund të intervenoj në ato ndryshime sistemore përmes sugjerimeve dhe 
rekomandimeve të tij etj. Përkundrazi, ai, përmes raporteve të veta dhe përmes sensibilizimit 
të publikut dhe të mediave dëshmoi se mund të jep kontribut të rëndësishëm në promovimin, 
mbrojtjen, arsimin, realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.

Së këtejmi, meqë Avokati i Popullit nuk ka dhe nuk përdor mjete me të cilat do ta detyronte 
administratës shtetërore t’i respektojë ndërhyrjet e tij, ai i përdor mjetet klasike të bindjes, 
këmbëngulësinë dhe qëndrueshmërinë në kontaktet e tij me nëpunësit shtetërorë, ndërsa kur kjo 
nuk është e mjaftueshme Avokati i Popullit e informon: Qeverinë dhe Kuvendin e Republikës së 
Maqedonisë, sikurse edhe me rastin e mediave. Shpeshherë ai e informonte Kuvendin për raste 
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konkrete dhe kjo rezultonte me efekt pozitiv mbi punën e tij. Megjithatë, përsëri duhet të theksohet 
se pa përgjegjësi dhe mbështetje të përbashkët, nga të gjitha palët e involvuara, veçanërisht nga 
nëpunësit shtetërorë, është e vështirë të presim ta arrijmë nivelin e nevojshëm të respektimit dhe 
mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut, kështu që edhe puna e Avokatit të Popullit do të jetë 
problematike.

Problemet e përgjithshme dhe specifike në lidhje me punën e këtij institucioni janë prezantuar 
tërësisht dhe vazhdimisht në raportet vjetore për punën e Avokatit të Popullit, të cilat janë lehtësisht 
të arritshme për çdo individ, organizatë ose shoqatë në nivel vendor ose ndërkombëtar.

Probleme të tjera të brendshme në punën e Avokatit të Popullit 

Zyra e Avokatit të Popullit vlerëson se Ligji i ri për Avokatin e Popullit siguron zbatim efikas 
dhe efektiv të akteve normative sa u përket kompetencave të Avokatit të Popullit. Më saktësisht, 
mënyra e punës e cila i rrit mundësitë e Avokatit të Popullit për të marrë pjesë në krijimin e 
buxhetit të tij shkon një hap përpara. Megjithatë, pagat e ulëta, nisur që nga vet Avokati i Popullit 
dhe në përgjithësi stafi i të punësuarve në institucion, madje edhe nëse e ndajnë fatin e të gjithë 
të punësuarve në sektorin publik, me të vërtetë nuk inspirojnë dhe shkaktojnë largimin e të 
punësuarve, si dhe vështirësi gjatë përzgjedhjes së personelit të kualifikuar.

Edhe pse Avokati i Popullit merr pjesë në krijimin e Buxhetit, resurset e alokuara asnjëherë 
nuk janë të mjaftueshme, veçanërisht sa i përket arsimit dhe trajnimit profesional të personelit të 
Avokatit të Popullit, pjesëmarrjes në seminare, programe për trajnim etj. Për këtë qëllim bëhen 
përpjekje të sigurohen mjete financiare përmes donacioneve, por nuk ia arrijmë çdoherë. Ka nevojë 
për ndihmë dhe resurse për edukimin dhe trajnimin e të punësuarve të rinj për punë në zyrat e 
formuara të reja.

Selia e Avokatit të Popullit gjendet në qendrën e Shkupit, me qëllim që qytetarëve t’u 
lehtësohet qasja, por hapësira e zyrës nuk është në pronësi të shtetit, ndërsa institucioni obligohet 
të paguaj qira mujore, e që është një përqindje e lartë e buxhetit të Avokatit të Popullit. Planifikimi 
dhe menaxhimi me hapësirën gjithashtu është pengesë.

Konkluzione përfundimtare të Avokatit të Popullit pas gjashtë vjet pune

Ekzistenca dhe puna gjashtëvjeçare e Avokatit të Popullit në Republikën e Maqedonisë 
vë në dukje se Avokati i Popullit – si mekanizëm kontrollues për mbrojtjen e të drejtave dhe 
lirive të qytetarëve, edhe pse institucioni është themeluar dhe është i suksesshëm në shoqëritë 
demokratike, megjithatë mund ta përmbush obligimin e tij dhe të jetë në dobi të qytetarëve madje 
edhe në mjedise tejet të vështira, të pazakonta dhe komplekse, politike dhe ekonomike.

Është vërejtur se rezultatet nga puna jonë, nga viti të vit, bëhen më të volitshme. Së këtejmi, 
konstatojmë se Avokati i Popullit i Republikës së Maqedonisë e dëshmoi dhe arsyetoi ekzistimin 
e tij dhe është vërtet i vlerësuar – veçanërisht tek qytetarët të cilët, me ndihmën e këtij organi, 
tanimë i kanë mbrojtur interesat e tyre. Sigurisht se nuk guxojmë të ndalemi në këto konkluzione, 
por doemos duhet të vazhdojmë ta promovojmë, popullarizojmë, ta vlerësojmë punën tonë dhe 
të gjejmë metoda dhe mënyra për përmirësimin e mëtutjeshëm të punës së organit, në mënyrë 
që t’i realizojmë qëllimet tona kryesore – mbrojtje të suksesshme, efektive, efikase e të drejtave 
të qytetarëve dhe fuqizim i koordinimit të punës së administratës publike, si shërbim për njerëzit.
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Fragmente nga libri “Ombudsmanët në Evropën Juglindore” -  Projekti “Eunomia” 
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KONFERENCA NDËRKOMBËTARE E OMBUDSMANËVE

Në nëntor të vitit 2006, Avokati i Popullit, duke e shfrytëzuar instrumentin e Bashkimit 
Evropian TAIEX, organizoi në Shkup konferencë dyditore me temë: “Bashkëpunimi i 
Ombudsmanit faktor relevant për zhvillimin e demokracisë”.

Në këtë Konferencë morën pjesë përfaqësuesit e institucioneve të ombudsmanëve nga 
vendet e rajonit dhe më gjerë, si dhe përfaqësuesit e Institutit të Ombudsmanit Ndërkombëtar, 
dhe Institutit të Ombudsmanit Evropian.



104

Ixhet Memeti, Avokat i Popullit – 
fjalimi në Konferencën ndërkombëtare, Shkup, nëntor 2006

CILËSIA E BASHKËPUNIMIT MIDIS OMBUDSMANIT DHE ADMINISTRATËS 
- MASË PËR MATJEN E NIVELIT TË REALIZIMIT E TË DREJTAVE TË 

NJERIUT 

Për realizimin e të drejtave dhe lirive themelore, çdo njeri në jetën e përditshme ka nevojë 
të domosdoshme për komunikim me administratën shtetërore dhe me organet e organizatat tjera 
që kanë autorizime publike.

Mënyra, se si funksionon administrata e një shoqërie paraqet ilustrim përkatës se në ç’masë 
dhe me sa efikasitet qytetarët i realizojnë të drejtat e tyre të garantuara.

Së këtejmi, pa mëdyshje mund të konstatojmë se veprimi efikas dhe ligjor, si dhe mirësjellja 
e nëpunësve të administratës publike ka rëndësi të veçantë për qytetarët gjatë vendosjes për të 
drejtat e tyre.

Megjithatë, organet e administratës shtetërore, sidomos ato të vendeve, të cilat janë në 
procesin e tranzicionit, shpeshherë nuk e realizojnë me konsekuencë dhe me cilësi rolin e tyre, dhe 
kështu qytetarëve nuk u mundësojnë realizim efikas dhe të ligjshëm të të drejtave, me çka në të 
vërtetë i cenojnë të drejtat e tyre dhe nuk ofrojnë siguri juridike dhe besim.

Për këtë shkak, me rëndësi shumë të madhe është se si funksionojnë mekanizmat mbrojtës 
në nivel institucional, mes të cilëve edhe Ombudsmani, i cili patjetër dhe pa kurrfarë pengese 
duhet të ketë hapësirë dhe përkrahje për ta realizuar funksionin e korrektuesit për veprimet e 
administratës, si dhe funksionin e mbrojtësit të të drejtave dhe lirive të njeriut, përkatësisht ta 
detektojë dhe ta vë në pah administrimin e keq, me qëllim të avancimit dhe përmirësimit të cilësisë 
së punës së tij.

Roli i ombudsmanit, në shoqëritë të cilat ballafaqohen me sjelljen e rrënjosur burokratike 
të nëpunësve shtetërorë, ka rëndësi esenciale për qytetarët, por nga ana tjetër dëshpëron fakti 
se ende nuk është zgjuar vetëdija se ombudsmani ekziston për t’i ndihmuar edhe administratës 
publike në mënyrë që ajo me sukses ta realizojë funksionin e vet, sepse qëllimi i tij është edhe ta 
avancojë relacionin ndërmjet organeve të pushtetit dhe qytetarëve, në mënyrë që ta bëjë më të 
lehtë komunikimin e qytetarëve me administratën.

Në kontekst të kësaj do të përqendrohem në situatën që ekzistuese në Republikën e 
Maqedonisë, ku edhe pse ekziston nevoja për përmirësimin e disa normave juridike, ato nuk 
paraqesin problem. Problem paraqet zbatimi i tyre jokonsekuent e që, nga ana tjetër, është rezultat 
i shkaqeve subjektive dhe mungesës së vetëdijes dhe ndërgjegjes, si edhe mospasjes së ndjenjës 
për përgjegjësi.

Pikërisht ky aspekt, në disa segmente, paraqet pengesë për realizimin e suksesshëm të 
funksionit tim dhe është pengesë për mosbashkëpunim, e që rezulton edhe me realizimin jo në të 
kohë të të drejtave të qytetarëve, ndërsa në disa raste edhe bllokimin e tërësishëm të procedurave, 
të cilat prekin më tepër grupe të qytetarëve.



105

20 vjet Avokat i Popullit

Megjithatë, nuk mund të them se bashkëpunimi mungon tërësisht, por patjetër duhet të 
theksoj se akoma nuk është arritur nivel i bashkëpunimit që do të karakterizohej si i përgjegjshëm, 
në kohë dhe reagim përkatës.

Perceptimi i qytetarëve për administratën akoma karakterizohet me mosbesim, pasiguri 
dhe oponencë, e që në mënyrë më përkatëse pasqyrohet përmes numrit të parashtresave që 
parashtrohen në Institucionin tonë.

Në kushte kur ombudsmani ndërmjetëson midis qytetarëve dhe administratës, niveli 
i bashkëpunimit padyshim se e ilustron edhe nivelin të cilin shteti e ka arritur në ndërtimin e 
marrëdhënieve demokratike, përkatësisht funksionimin e parimeve që e karakterizojnë demokracinë.

Ekzistimi i bashkëpunimit cilësor ndërmjet administratës dhe ombudsmanit është i 
domosdoshëm. Së këtejmi, të gjitha përpjekjet për të arritur shkallë përkatëse të bashkëpunimit të 
organeve të administratës shtetërore me ombudsmanin, në të vërtetë paraqesin arritje të shkallës 
më të lartë të demokracisë në shtet.

Në takimet e shumta, në të cilat gjatë dy viteve të shkuara kam marrë pjesë, shpeshherë 
kemi diskutuar dhe shkëmbyer mendime për rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet ombudsmanit 
dhe administratës publike, me ç’rast kemi rënë dakord, besoj se të njëjtën e mendojmë edhe 
tani, se mënyra dhe niveli me të cilin realizohet ai bashkëpunim e shpreh në të vërtetë shkallën e 
realizimit të mbrojtjes të të drejtave dhe lirive të njeriut. 

Bashkëpunimi ndërinstitucional në të gjitha nivelet, sidomos i organeve të cilët kanë 
autorizime ekzekutive, me Avokatin e Popullit, nuk është vetëm obligim që parashikohet me normat 
kushtetuese dhe ligjore, por është edhe obligim edhe ndaj qytetarëve, përfaqësues të të cilëve 
janë ata.

Nga përvoja botërore, pra edhe nga përvoja e vendit tim (i cili po kalon procesin e tranzicionit, 
përkatësisht i cili duhet të ndërtojë parime demokratike të qeverisjes dhe mirësjelljes së ndërsjellë), 
rezulton se pushteti, si ambient më i përshtatshëm për manifestimin e forcës, çon deri te tjetërsimi 
i atyre që e kanë fituar atë, nga ata të cilët ua kanë besuar atë fuqi. Së këtejmi, lind nevoja për 
rëndësinë e ekzistimit dhe veprimit tonë.

Prandaj, rëndësi thelbësore për zhvillimin e mëtutjeshëm të proceseve demokratike ka 
bashkëpunimi ndërinstitucional i organeve të cilat e praktikojnë pushtetin, sidomos bashkëpunimi i 
tyre me institucionet e ombudsmanëve, detyrë primare e të cilëve është vazhdimisht t’i përkujtojnë 
se pushteti u është besuar nga qytetarët, prandaj domosdo duhet dhe janë të detyruar t’u shërbejnë 
interesave të tyre. 

Do ta përsëris konstatimin tim se, për fat të keq, bashkëpunimi midis institucioneve të 
caktuara dhe zyrës sime nuk është në nivelin e dëshiruar, ose së paku në nivelin e duhur.

Kjo, sidomos ndihet në relacionet midis sektorit joqeveritar dhe mekanizmave të ndryshëm 
kontrollues nga njëra anë, si dhe bartësve të pushtetit real, përkatësisht pushtetit ligjvënës, 
gjyqësor dhe sidomos pushtetit ekzekutiv nga ana tjetër.

Shembull përkatës për këtë që po e them, paraqiste mosbashkëpunimi i tërësishëm ndërmjet 
Prokurorisë Publike, si organ i vetëm për ndjekjen e krimit dhe korrupsionit dhe Komisionit për 
Antikorrupsion, i cili paraqet mekanizëm preventiv kontrollues. Hendeku i këtillë ndërinstitucional 
shkaktoi pakënaqësi në opinionin publik dhe tek qytetarët, e shtoi mosbesimin e tyre në institucione 
dhe u krijoi ndjenjën e pasigurisë juridike.

Mosgatishmëria për bashkëpunim të tërësishëm dhe konstruktiv, nga ana e bartësve të 
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pushtetit, e ndiej edhe unë, si njeri i parë i Institucionit Avokati i Popullit, Institucion i cili sipas 
ligjit është më i thirruni të ofrojë pasqyrë të mirëfilltë për gjendjen që ka të bëjë me nivelin e 
respektimit dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.

Për shkak të problemeve, me të cilat ballafaqohen ombudsmanët, në lidhje me bashkëpunimin 
në demokracitë e reja, krijohet përshtypja se institucionet e ombudsmanëve themelohen vetëm me 
qëllim që vendet të prezantohen si shoqëri demokratike, në të cilat pushteti ekzekutiv përzemërsisht 
e pranon kontrollin mbi punën e tij nga ana e mekanizmave kontrollues autonom dhe të pavarur. 

Tek ne, u desh të kalojnë shtatë vjet nga themelimit kushtetues për të filluar me punë 
Institucioni i Ombudsmanit. Ndërkaq, të dashur kolegë, jemi dëshmitarë se ka edhe shembuj të 
tjerë që ilustrojnë mospasjen e vullnetit për themelimin e këtij lloj të mekanizmit kontrollues në 
disa vende, prandaj dhe shtrohet pyetja: cili është shkaku i sjelljes së këtillë?

Sipas meje, përgjigjja është e thjeshtë. Të praktikuarit e pushtetit nuk duron dhe nuk lejon 
kontroll. Ndërkaq, nga ana tjetër, ekziston tentativë për krijimin imagjinar të demokracisë së nivelit 
të lartë, e cila në të vërtetë është vetëm deklarative. Qytetarët dhe niveli me të cilin ata i realizojnë 
të drejtat e tyre, janë tregues të vetëm dhe të mirëfilltë për pasqyrimin e nivelit të marrëdhënieve 
demokratike në një vend.

Thënë shkurt: nëse tanimë më ke themeluar, atëherë më jep hapësirë të funksionoj lirshëm 
dhe mos më pengo në punë. Ndonëse gjatë realizimit të funksionimit tonë ballafaqohemi me 
vështirësi, megjithatë konsideroj se vetëdijesimi se sa i rëndësishëm është roli ynë në shoqëri, 
duhet të jetë inkurajim dhe motiv i ynë për përparimin e vazhdueshëm të punës sonë, para së 
gjithash nga aspekti i arritjes së shkallës përkatëse të bashkëpunimit, pa të cilin nuk mundemi t’i 
mbrojmë të drejtat e qytetarëve.

Zonja dhe zotërinj, kolegë të dashur,
Mosbashkëpunimi nga ana e administratës publike, i cili paraqitet në raste të caktuara, 

është pengesë serioze për realizimin e të drejtave, jo vetëm të individit, por edhe të grupeve të 
qytetarëve, ndërkohë që bëhet fjalë për të drejta të natyrës ekzistenciale.

Kështu për shembull, në vendin tim, procesi i denacionalizimit pothuajse tërësisht është 
bllokuar për shkak të mosfunksionimit dhe qasjes seleksionuese të Komisionit, i cili vendos në 
shkallë të dytë sipas lëndëve të kësaj fushe dhe i cili nuk bashkëpunon, përkatësisht nuk i pranon 
vërejtjet dhe sugjerimet e mia për punën e tij. Këtu bëhet fjalë për të drejtën pronësore e cila, 
sipas Kushtetutës sonë, është e pakontestueshme. Unë i shfrytëzova të gjitha instrumentet, të cilat 
i kam në dispozicion dhe në fund edhe në Raportin vjetor për vitin 2005, mes tjerash, kërkova të 
hapen procedura për përcaktimin e përgjegjësisë për gjendjen e këtillë.

Kur flasim për këtë problem, të cilin të gjithë e ndiejmë, ndërkohë që kemi zgjidhje të mira 
ligjore për luftimin e dukurive të cekura, domosdo imponohet pyetja: çka duhet bërë? Vlerësoj 
se nuk mjafton vetëm të thuhet se administrata publike duhet të reformohet, sepse nuk bëhet 
fjalë vetëm për shkaqe objektive për moskonsekuencë në punë. Çështja është shumë më serioze 
sepse bëhet fjalë për faktorin njeri, përkatësisht elementin subjektiv. Mungesa e vetëdijes dhe 
ndërgjegjes në punë, si dhe ndjenjës për përgjegjësi gjatë kryerjes së detyrave të punës paraqet 
problem, të cilin nuk mund ta zgjidhë ligji. Prandaj, roli ynë nuk është vetëm i mbrojtësit të 
të drejtave të qytetarëve, por edhe i reformatorëve të vetëdijes dhe ndërgjegjes së nëpunësve 
shtetërorë.
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Do të paraqes një shembull për sjellje joprofesionale, të pandërgjegjshme dhe papërgjegjshme 
të një nëpunësi të lart shtetëror, më saktë të një drejtori të institucionit ndëshkimor – përmirësues, 
i cili gjatë marrjes së veprimeve hetimore nga ana e personave zyrtarë të zyrës sime, nuk lejoi 
hyrjen në ambientet e institucionit, me arsyetimin se Avokati i Popullit nuk ka të drejtë të hyjë, 
përkatësisht se ai ka urdhër nga ministri që askënd të mos e lëshojë brenda. Shembull klasik kur 
ministri e vë veten mbi ligjin. Me ndërhyrjen time të drejtpërdrejt rasti u hetua, ndërsa drejtori 
kërkoi ndjesë duke u arsyetuar se nuk i ka ditur kompetencat e Avokatit të Popullit.

Mospasja e njohurive për kompetencat e Ombudsmanit, përkatësisht refuzimi i bashkëpunimit, 
u manifestua edhe nga ana e kompetentëve të kazermës ushtarake, në momentin kur u kërkua 
të bëhej inspektimi i drejtpërdrejt dhe hetimi për rastin, në të cilin u përçmuan dhe diskriminuar 
më tepër ushtarë nga ana e eprorit të tyre. Pasi që e alarmova Shtatmadhorinë, Presidentin e 
Shtetit dhe ministrin e Mbrojtjes, na u mundësua zbatimi i hetimit. Edhe nga ky rast, rezultoi se 
këmbëngulësia jonë pati efekt sepse përkrah dënimit disiplinor, togeri tani përgjigjet dhe penalisht.

Jo më pak serioz ishte kontesti, i cili ndodhi midis institucionit tim dhe Ministrisë për Punë të 
Brendshme, Sektorit për Kontroll të Brendshëm që vepron në kuadër të kësaj Ministrie, refuzonte 
dhe vazhdon të refuzojë të paraqes informacione të plota dhe profesionale për rastet e përdorimit 
jashtë mase të forcës nga ana e pjesëtarëve të policisë. Sjellja e këtillë mund të karakterizohet 
si justifikim i veprimit të paligjshëm, me çka në të vërtetë manifestohet mungesa e tërësishme e 
vetëdijes se në fakt bëhet fjalë për shkelje serioze të të drejtave të njeriut. Edhe për këtë dukuri 
i shfrytëzova të gjitha instrumentet të cilat i kam në dispozicion dhe paraqita kritikë publike e cila 
mori mbështetje nga publiku. Por, brengos fakti se Ministria në fjalë reagoi me papërgjegjësi dhe 
në mënyrë tejet jo serioze, thuaj se kritika nuk ishte drejtuar nga Ombudsmani.

Edhe pse Ligji për Avokatin e Popullit është shumë i qartë, për sa i përket qasjes deri te 
informacionet, Ministria për Punë të Brendshme, për fat të keq, përgjigjet i dërgon të “ambalazhuara” 
dhe vazhdon të shërbehet me pretekstin se bëhet fjalë për informata të klasifikuara. Shtroj pyetjen: 
Si mund të quhet informacion i klasifikuar lokali ku mbahen personat e arrestuar, ndërkohë që në 
praktikë bëhet seleksionimi për të vendosur se kush dhe kur mund të hyjë për të kryer inspektim 
në këto lokale? Pra, ky ishte edhe një shembull i mosrespektimit të ligjit dhe sjelljes arbitrare. 

Në fund, kisha dashur të bëjë një rezyme se thjesht është e pamundur të vihet shenjë barazimi, 
për sa i përket mosbashkëpunimit të administratës publike me ombudsmanin. Së këtejmi, do të 
mund të bëhej një lloj gradacioni i institucioneve, të cilat bashkëpunojnë shumë mirë me Avokatin 
e Popullit, institucionet të cilat bëjnë përpjekje për t’iu shmangur bashkëpunimit dhe institucionet 
të cilat me vështirësi bashkëpunojnë me ombudsmanin.

Bashkëpunimi cilësor ndërmjet Ombudsmanit dhe administratës, nuk do të thotë vetëm 
dërgimi me kohë i përgjigjeve sipas kërkesës së tij, por veprim i shpejtë dhe efektiv në drejtim të 
asaj që e rekomandon Ombudsmani, sepse, janë të kota të gjitha letërkëmbimet nëse rasti nuk 
merr një epilog pozitiv, përkatësisht nëse nuk arrihet drejtësia.

Mentaliteti i administratës publike është pengesa më e madhe të cilën duhet ta përballojë 
Ombudsmani gjatë ushtrimit të punës së tij, në mënyrë që ta realizojë rolin e organit, i cili realisht 
mund të kontribuojë në transformimin e vetëdijes së administratës publike. Për ta arritur këtë, na 
nevojitet përkrahje e plotë e të gjithë faktorëve relevantë, që do të thotë nevojitet hapësirë më e 
gjerë për aksion efektiv.

Kur flas për aksion efikas, para së gjithash, mendoj në nevojën për edukimin e vazhdueshëm 
të nëpunësve shtetërorë dhe në këtë kuptim unë do të këmbëngul në përpjekjet e mia, që dispozitat 
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e Kodeksit evropian për sjellje të mirë administrative të implementohen në punën e administratës 
publike.

Meqenëse, të drejtat dhe liritë e njeriut çdo kund kanë vlera të njëjta dhe çdoherë mund të 
gjenden mënyra dhe metoda të reja për arritjen e rezultateve më të mira në këtë fushë, patjetër 
është e nevojshme vazhdimisht t’i kthehemi kësaj teme, të shkëmbejmë mendime dhe përvoja 
për përballimin e këtij problemi, me të cilin ballafaqohemi të gjithë, duke e pasur parasysh se 
funksionimi i sistemit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut është parakushti elementar për ndërtimin 
e shoqërisë bashkëkohore demokratike, në të cilën realizimi i kompetencave të ombudsmanit zë 
vend qendror.
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Dr. Nikolaus Shvarcler, ish-president i EOI, 
fjalimi në Konferencën ndërkombëtare, Shkup, nëntor 2006

AUTORIZIMET E OMBUDSMANIT ME VËSHTRIM MBI STANDARDET 
NDËRKOMBËTARE

Ombudsmani është streha e fundit e qytetarëve të dëmtuar:
a) për t’i realizuar të drejtat e tyre, ose
b) për sigurimin e informatave të qarta se a kanë ata të drejtë për pikëpamje të caktuara, 

madje edhe nëse kushtet legjitime nuk mund të rivendosen përsëri.
Procedura, në të cilën përfshihet Ombudsmani e pasqyron faktin se:

a) ajo është falas, dhe 
b) në sistemet më të zhvilluara nuk ka formalitete për hapjen e procedurës.

Ombudsmani, si institucion për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, u zhvillua jashtëzakonisht 
shpejt në gjysmën e dytë të shekullit të kaluar. Në vitin 1810 është themeluar një institucion i 
ombudsmanit, në vitin 1920 kanë ekzistuar dy institucione të ombudsmanit, në vitin 1955 janë 
themeluar tre, në vitin 1970 – 14 institucione të ombudsmanit, në vitin 1980 janë themeluar 72 
institucione të ombudsmanit, në vitin 1990 ka pasur 96 institucione të ombudsmanit, në vitin 2000 
– 119, ndërsa në vitin 2004 numri i institucioneve të themeluara të ombudsmanit parlamentar ka 
qenë 151. Në vitin 2004 në Itali janë themeluar në mënyrë plotësuese rreth 450 institucione lokale 
të ombudsmanit.

Në gjysmën e parë të shekullit XX u themeluar institucioni për mbrojtjen e të drejtave, por 
askush nuk mund të parashikonte se në gjysmën e dytë të këtij shekulli ai do të shndërrohej në një 
partner të rëndësishëm ekstrem të institucionit ombudsman. Në vitin 1919 në Austri u themelua 
Gjykata e parë Kushtetuese në Evropë. Deri në vitin 2003 ky shembull u ndoq nga 38 vende 
evropiane. 

Lidhja midis ombudsmanit dhe Gjykatës Kushtetuese, përkatësisht qasja e institucioneve të 
ombudsmanëve deri te Gjykata Kushtetuese në ndonjë vend të caktuar, për sqarim dhe zgjidhje të 
problemeve të caktuara me rëndësi qenësore për punën e ombudsmanit, krijoi kualitet krejtësisht 
të ri të mbrojtjes juridike.

Puna e Ombudsmanit, nga aspekti i orientimit të veprimit të tij, mund të ndahet në grupet 
si vijojnë:

• Aspekti i reagimit në punë
• Aspekti preventiv i punës në kuptimin më të gjerë
• Aspekti preventiv në kuptimin më të ngushtë

Në deklaratat thelbësore për atë se çka është në të vërtetë Ombudsmani, përkufizimi i Unionit 
Ndërkombëtar i Juristëve, i vitit 1974, thotë: Institucioni Ombudsman është “Zyrë e përcaktuar me 
Kushtetutë ose me veprim tjetër legjislativ apo Parlamenti, të cilin e udhëheq funksionar i pavarur, 
i cili përgjigjet përpara ligjit ose Parlamentit dhe pranon parashtresa nga persona të pakënaqur, të 
cilat kanë të bëjnë me organet qeveritare, funksionarë dhe punonjës ose i cili vepron me iniciativë 
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personale dhe ka autorizim të hetoj, të rekomandoj veprim të drejtë si dhe të hartojë raporte”.
Komponentët themelorë në përputhje me këtë përkufizim janë: Themelimi legal sipas 

Kushtetutës ose ligjeve, Shef i zyrës funksionar i lartë i pavarur, Përgjegjës përpara legjislacionit dhe 
Parlamentit, Pranon parashtresa nga qytetarët e pakënaqur për punën e organeve të administratës 
ose nëpunësve të administratës, Vepron edhe me iniciativë personale, I autorizuar për të bërë 
hetime, Të drejtë për të propozuar veprim të drejtë dhe Të drejtë për të hartuar raporte.

Megjithatë, pas 30 vjetësh të monitorimit të gjendjeve, ky përkufizim duhet të plotësohet me 
fusha të tjera tejet të rëndësishme, të cilat nuk janë përfshirë në të:

a)  Theksimi i Kushtetutës, si bazë ligjore për qeverisje vetëm nëpërmjet normave të cilat 
janë nën nivelin kushtetues, mund të ndodhë shumë lehtë që institucionin ta shmangin 
ose ta dobësojnë edhe përkrah njohjes së tij.

b)  Nuk ka nocion për garantimin e pavarësisë. Prandaj duhet të parashikohet: çlirimi nga 
direktivat, pavarësia financiare dhe pavarësia në lidhje me personelin.

c)  Kushtet për titullarin e institucionit në lidhje me përshtatshmërinë e tij profesionale dhe 
morale.

ç)  Nuk diskutohet çështja e mandatit. Ombudsmani, i cili mund të rizgjidhet, çdoherë 
do të jetë në tundim për t’i ndërlidhur veprimet ose mosveprimet e tij me çështjen e 
mundësisë së rizgjedhjes. Zgjidhje ideale, sipas meje, është një mandat prej 10-12 
vitesh, pa mundësi për rizgjedhje.

d)  Realiteti i Ombudsmanit mund të formësohet nga vetë fakti se Ombudsmani vepron falas 
dhe se për hapje të procedurës nuk ekzistojnë formalitete. Sidoqoftë, në dispozitat më të 
reja procedurale ka një numër të dispozitave strikte të ish Bashkimit Sovjetike në lidhje 
me detajet që nevojiten për inicimin e procedurës për hulumtimin sipas parashtresave. 
Nuk bëhet fjalë për qasje më të lehtë deri te zyra e Ombudsmanit.

dh)Nuk bëhet fjalë për implementimin e përgjegjësisë në lidhje me legjislacionin ose 
parlamentin. Në lidhje me këtë është e drejta për hartimin e raporteve, por jo obligimi 
i pritur për këtë qëllim. Për personifikim ideal të përgjegjësisë është të parashikohet 
Komiteti Parlamentar të Ombudsmanit, i cili takohet në intervale të caktuara kohore 
ose sipas kërkesës së kryesuesit të Komitetit ose të Ombudsmanit, kështu që do të 
garantohej një dialog permanent midis Ombudsmanit dhe Parlamentit.

e)  Nuk bëhet fjalë për mundësinë e transferimit të Ombudsmanit. Në demokraci askush 
nuk mund të jetë i përkryer, por sa më i ndjeshëm të jetë funksioni aq më e vështirë 
duhet të jetë mundësia e përjashtimit.

ë)  Nuk ka vërejtje për detyrën e personave udhëheqës të administratës për të vepruar sipas 
rekomandimeve të dhëna si, për shembull, obligimi për t’u respektuar rekomandimet 
brenda një afati të caktuar kohor ose të informohet përmes formës së shkruar se pse 
një gjë e tillë nuk është bërë në afatin e arsyeshëm.

f)   Nuk përmendet qëllimi, të cilin duhet ta ketë ombudsmani, për të shfrytëzuar kompetenca 
më specifike të organeve tjera të instancës së fundit.

g)  Nga nocioni i cekur për pavarësi, i cekur më lartë, mund të konstatohet se kjo nuk do të 
thotë vetëm liri personale nga marrja e direktivave, por edhe angazhim i domosdoshëm 
financiar i institucionit për realizimin e detyrave, me të cilat përballet Ombudsmani. 
Ombudsmani pa buxhet të tij, për të cilin përgjigjet vetë dhe me të cilin autorizohet 
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të disponojë (me përjashtim të pagës së tij), në realitet nuk është i pavarur. Në 
Konferencën në Shën Vinçenco-s në Aosta, në vitin 2000, një kolege italiane rajonale 
shprehu mendimin e saj se ajo nuk dëshiron të ketë buxhet të vet sepse do të duhej 
të përgjigjej edhe për të. Sidoqoftë, përgjegjësia e këtillë rekomandohet në rastet 
kur Ombudsmani duhet t’i lusë funksionarët administrativë të paguajnë anëtarësi në 
ndonjë shoqatë të Ombudsmanëve. Një gjë e tillë krijon situata që Ombudsmani duhet 
të shpreh falënderim për çdo gjë, e që ia lidh duart për raste të tjera kur kjo më 
tepër e përfshin interesin e qytetarëve sesa cikërrimat në lidhje me ndonjë udhëtim të 
Ombudsmanit në konferencë që është e rëndësishme për të. Vetëm para disa ditësh, 
një koleg italian i cili, prej vitit 2004 ishte anëtarë i Asociacionit të Ombudsmanit nga 
viti 2003, më dërgoi vërtetim nga administrata e një province se llogaria e tij ishte bosh 
dhe se ai: 

• nuk mund të fitojë parapagim për anëtarësim për vitin paraprak dhe rrjedhës nga 
buxheti i provincës dhe se 

• rrugën deri në Firence për konferencën ndërkombëtare të ombudsmanëve nuk do 
të mund ta paguajë.

gj) Çfarë ndodh nëse parashtresa e parashtruar pranë Ombudsmanit përmban pyetje të 
cilat janë jashtë njohurive profesionale të Ombudsmanit, kështu që një pyetje të tillë 
specifike ai duhet t’ia besojë ndonjë eksperti të asaj fushe? Buxheti i Ombudsmanit 
patjetër duhet të parashikojë mjete për raste të këtilla. Askund nuk shkruan se 
Ombudsmani nuk guxon ta shfrytëzojë (shter) buxhetin e tij (siç bëjnë shpesh herë 
njësitë administrative), por se ai detyrimisht duhet të administrojë me të duke kursyer 
me përkushtim dhe kuptohet është e rëndësishme që mjetet e pashfrytëzuara t’i kthejë. 
Por, nga ana tjetër nuk duhet të thuhet se në buxhetin e ardhshëm mjetet duhet t’i vihen 
në dispozicion. Do të ishte ideal një fondacion ligjor për Ombudsmanin, të urdhëronte 
që pushteti administrativ të përfshinte edhe propozim-buxhetin për Ombudsmanin në 
buxhetin e përgjithshëm dhe vetëm Parlamenti të jetë ai që do të ketë autorizimin për 
ta ndryshuar propozimin e Ombudsmanit, me qëllim që të mos ketë negociata ndërmjet 
administratës dhe Ombudsmanit në lidhje me çështjen e buxhetit. Buxheti i institucionit 
të Ombudsmanit është mekanizëm themelor i punës dhe pavarësisë së tij, por për fat 
të keq, kjo që u tha më lartë nuk është standard ndërkombëtar.

Krejtësisht është e qartë se Ombudsmani ka të drejtë (ndërsa sipas këndvështrimit të 
qytetarëve të cilët kërkojnë ndihmë një gjë e tillë është obligim) t’i shqyrtoj rrethanat e prezantuara 
në parashtresë. Gjithashtu, ai e ka të drejtën të ndërhyjë kur vëren administrim të keq ose të 
paligjshëm të administratës.

Ai, vepron sipas lëndës duke u dhënë informata dhe duke i këshilluar qytetarët në mënyra të 
ndryshme. Sipas ligjit, ekzistojnë vetëm disa institucione të cilat janë të detyrueshme që qytetarëve 
t’u japin informata juridike – madje edhe pa parashtrim të parashtresave. Rrallëherë mendohet se 
me dhënien e informatave juridike zakonisht përfshihet njoftimi që ka të bëjë me rezultatin e hetimit 
sipas parashtresës. Vështirë vërehet se për rezultatin e punës së tij, Ombudsmani informon vetëm 
rreth asaj se parashtresa ka ose s’ka bazë. Puna e tij vështirë se do të ishte kaq e rëndësishme 
nëse ai nuk i njofton në gjuhën të cilën qytetari mund ta kuptojë dhe nëse nuk e tregon shkakun 
se pse funksionari ka të drejtë apo gabon. Duke qenë i detyruar për të dhënë informata, organet 
lokale të cilët e ndihmojnë Ombudsmanin rrezikojnë të jenë përgjegjës për çfarë do qoftë dëmi 
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që u shkaktohet qytetarëve për shkak të informatës jokorrekte të cilën ata e kanë pranuar nga 
Ombudsmani. Por, disa raste aktuale siç janë rastet e thirrjes në përgjegjësi, për fat të keq, 
unë nuk i kam të njohur. Dhënia e informatave dhe këshillave për qytetarët janë mjete tejet të 
rëndësishme të Ombudsmanit sepse përmes tyre ndihmohet shumë, në të vërtetë ndihmohet që 
asnjëherë të mos ndodhin konflikte.

Përgjegjësia e institucioneve të Ombudsmanit për të kumtuar informata, për të përcaktuar 
kualifikime (ose anasjelltas) për parashtresën dhe për të dhënë rekomandime janë shkak 
që e drejta e Ombudsmanit të kuptohet si vendim i butë ngaqë nuk ka instrumente tjera për 
implementim. Por, edhe përkundër autorizimit për të dhënë rekomandime mund të parashikohet 
forcë e caktuar e cila në të vërtet nuk e shmang kualifikimin e pjesës juridike si vendim i butë, por 
tregon se Ombudsmani nuk duhet të jetë çdoherë “i butë”. Nëse autoritetet e shtetit të cilët japin 
rekomandime gjithashtu detyrohet që në mënyrë administrative t’i respektojnë rekomandimet e 
Ombudsmanit brenda afateve të përcaktuara kohore ose Ombudsmanin ta informojnë në formë të 
shkruar, se pse ata nuk pajtohen me rekomandimin ose këtë nuk e bëjnë në afatin e parashikuar, 
atëherë ky është instrument i cili nuk ia lehtëson punën administratës që tërësisht ta shpërfill 
Ombudsmanin. Domethënë, varësisht nga forma e instrumentit për rekomandim, ne tanimë jemi 
jashtë asaj që quhet vendimmarrje e butë ndaj ligjeve rigoroze dhe detyruese. 

Mënyra e zbatimit të ligjeve detyruese, në çdo rast, do të bëhet e plotë me qasjen e 
Ombudsmanit deri te Gjykata Kushtetuese relevante.

Vështirë se ekziston Ombudsman i cili nuk është ballafaquar me autoritetet e administratës, të 
cilët kanë pohuar se ai nuk është përgjegjës për ndonjë punë të caktuar dhe të cilit bashkëpunimi, 
dërgimi i dokumenteve dhe dhënia e përgjigjeve nuk i është refuzuar nga të njëjtit.

Kërkesat për shqyrtimin e normave nga ana e Gjykatës Kushtetuese, çdo ditë e më tepër, 
zhvillohen mbi bazë të standardeve ndërkombëtare, mirëpo në këtë fushë më së shumti mbeten pas 
sistemet e demokracive të vjetra. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese për kontestimin e përgjegjësisë 
dhe kompetencës së Ombudsmanit akoma janë të rralla, por janë në interes të sigurisë juridike dhe 
fuqizimit të pozitës së institucionit të Ombudsmanit dhe një gjë e tillë duhet të zhvillohet shpejtë, 
në përputhje me standardet ndërkombëtare.

E drejta e Ombudsmanit do të mbetet në thelbin e vendimmarrjes së butë, ndërsa në “fushat 
më të gjera” të rëndësishme do të përjetojë përforcim të mirëfilltë përmes instrumenteve të ligjeve 
strikte.           
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Z. Mats Melin, ish-Ombudsman Parlamentar i Mbretërisë së Suedisë, 
fjalimi në Konferencën ndërkombëtare, Shkup, nëntor 2006

RAPORTI MIDIS OMBUDSMANIT DHE GJYQËSORIT-PËRVOJA E 
OMBUDSMANIT PARLAMENTAR TË SUEDISË

Në vendin tim, Ombudsmani Parlamentar ka raporte të drejtpërdrejta me gjyqësorin edhe 
atë më së paku në dy mënyra. Së pari, për shkaqe historike, atij i është besuar detyra që të bëjë 
supervizion mbi gjykatat dhe gjyqtarët. Së dyti, ai, si prokuror special, pranë gjykatave mund të 
paraqesë kallëzime penale kundër titullarëve të funksioneve publike.

Sa i përket supervizionit mbi gjykatat, vijon rrëfimi i shkurtër për biografinë e Suedisë nga 
aspekti historik i saj. 

Pas mposhtjes së armatës ruse, në vitin 1709 në Poltavë, Mbreti i Suedisë, Çarlsi XII shkoi në 
Turqi, ku ka qëndruar disa vjet. Me qëllim që të sigurohet se edhe në mungesë të tij respektohen 
ligjet dhe dispozitat, Mbreti, në vitin 1713, si përfaqësues të tij emëroi Ombudsmanin Suprem. Nga 
viti 1719 e deri në ditët e sotme, titulli i cili përdoret për emërtimin e këtij funksioni ka qenë dhe 
vazhdon të jetë Kancelaria e Kancelarit të Drejtësisë. Sot, Kancelari është Ombudsman i Qeverisë 
e jo Ombudsman i Mbretit.

Në vitet e 1700-ve, Mbreti ka qenë edhe gjyqtarë suprem edhe shef formal i administratës 
shtetërore. Si rrjedhojë e kësaj, Mbreti e ka autorizuar Kancelarin e Drejtësisë për t’i kontrolluar 
gjyqtarët e vet dhe nëpunësit e tjerë përgjegjës shtetërorë, në kuptimin se a i kryejnë në mënyrë 
të drejtë detyrat e tyre. Kancelari ka pasur të drejtë, në rast të neglizhencës së tyre, t’i ndjekë 
gjyqtarët dhe titullarët e tjerë të funksioneve.

Në vitin 1809, pas periudhës tjetër të demokracisë autokratike (fuqi absolute në duar të 
Monarkut), Mbreti është hequr nga froni dhe është miratuar kushtetuta e re, e bazuar mbi ndarjen 
e pushtetit, kryesisht ndërmjet Mbretit dhe Parlamentit. Si masë për garancinë e të drejtave të 
qytetarëve dhe për sigurimin se gjyqtarët e Mbretit dhe funksionarët e tjerë, të emëruar nga ai, i 
kanë respektuar ligjet e miratuara nga Parlamenti, dhe mbase në masë të caktuar si kundërpeshë 
e Kancelarisë së Kancelarit të Drejtësisë, Kushtetuta e re ka parashikuar zgjedhje të Ombudsmanit 
Parlamentar. Ombudsmani, është dashur të veprojë si përfaqësues i Parlamentit dhe të zbatojë, 
citoj: “Supervizion përkitazi me zbatimin e ligjeve nga ana e gjyqtarëve dhe nëpunësve shtetërorë 
dhe t’i ndjek sipas procedurës përkatëse ligjore ata të cilët gjatë kryerjes së detyrave të tyre, me 
anë të cenimeve, interesave personale ose për shkaqe tjera, veprojnë në mënyrë të paligjshme ose 
nuk i përmbushin obligimet e përcaktuara për kancelarinë e tyre”. 

Me pak fjalë, Parlamenti, si përfaqësues të tij zgjedh ombudsmanin me qëllimin që të kryejë 
supervizion mbi gjyqësinë mbretërore dhe administratën shtetërore të Mbretit.

Këto karakteristika burimore të Institucionit Ombudsman të Suedisë, rrënjët e të cilit datojnë 
nga shekulli 18 dhe 19, akoma aplikohen në punën tonë, edhe përkundër faktit se Mbreti nuk ka më 
kurrfarë roli në çështjet gjyqësore ose administrative shtetërore. Unë vazhdoj të bëj supervizion 
mbi gjykatat dhe ndodh të gjejë shkak për të iniciuar procedura disiplinore kundër gjyqtarëve, 
madje edhe të ndjek ndonjë gjyqtar.
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Gjithashtu, kuptohet se autonomia e gjykatave dhe gjyqtarëve është me rëndësi esenciale 
për çdo sistem, i cili bazohet në sundimin e së drejtës, pra kjo vlen edhe për shtetin tim.

Është e vërtetë se sipas Konventës Evropiane për të Drejta të Njeriut, gjatë përcaktimit të të 
drejtave dhe obligimeve të qytetarëve ose për çfarë do qoftë kallëzimi penal, gjithsecili ka të drejtë 
të jetë i dëgjuar në mënyrë të ndershme dhe publike nga ana e gjyqit të pavarur dhe jopartiak. Kjo 
e drejtë, është e përcaktuar në mënyrë të barabartë edhe me rregullat e tjera që kanë të bëjnë me 
të drejtat e njeriut dhe është njëra nga të drejtat themelore që i takojnë gjithsecilit individ.

Meqë njëra nga detyrat kryesore të Kancelarisë sime, sikurse edhe të shumicës së 
ombudsmanëve kudo në botë, është ajo që t’i përkrahin të drejtat dhe liritë themelore, kuptohet 
se me rëndësi të madhe është që edhe vetë ombudsmani ta respektojë të drejtën e gjykimit nga 
gjykata e pavarur.

Për këtë arsye, është relevante të diskutohet nëse supervizioni i kryer nga ana e Ombudsmanit 
mund të jetë në pajtim me parimin e gjykatave të pavarura.

Në parimet themelore të Kombeve të Bashkuara, për pavarësinë e gjyqësorit, është theksuar 
se pavarësia e gjyqësorit do të garantohet nga ana e shtetit dhe do të sigurohet me Kushtetutë 
ose me ligjet e vendit. Detyrë, e të gjitha qeverive dhe institucioneve tjera, është të respektohet 
dhe ndiqet pavarësia. 

Si do që të jetë, parimet themelore përmbajnë edhe dispozita në lidhje me disiplinën, 
supendimin dhe largimin e gjyqtarëve. Është përcaktuar që mbi bazë të akuzës apo parashtresës 
kundër gjyqtarit, e që ka të bëjë me kapacitetin profesional të tij apo saj, do të veprohet shpejtë 
dhe mënyrë paanshme, në procedurë përkatëse. Aq më tepër, gjyqtarët do të suspendohen apo 
largohen, vetëm për shkak të paaftësisë ose për shkak të sjelljes, e cila  pamundëson kryerjen e 
detyrave të tyre. Vendimet, për procedurë disiplinore ose procedurat për suspendim apo largim 
duhet të jenë çështje të revizionit të pavarur.

Parimet e njëjta themelore, mbase ndonjëherë të shprehura me fjalë tjera, duhet të gjenden 
në rregullat e tjera ndërkombëtare siç janë: Parimet e Sirakuzit dhe Minimum standardeve për 
pavarësinë e gjykatave, të miratuara nga Asociacioni Ndërkombëtar i Avokatëve.

Së pari, esenca e këtyre standardeve ndërkombëtare është të thuhet hapur se gjyqtarët janë 
të pavarur, por jo edhe të paprekshëm. Gjyqtarët, sipas ligjit, duhet të jenë të pavarur, por nuk 
kanë autorizim që vetveten ta vënë mbi ligjin. Anëtarët e gjyqësisë, të cilët nuk i kryejnë detyrat 
e tyre në mënyrë adekuate, në raste të caktuara, nuk janë vetëm problem për palët, por ata 
rrezikojnë humbjen e besimit të publikut të gjerë, si dhe besimit në sistemin gjyqësor në tërësi.

Së dyti, pajtohem që respektimi i gjyqësisë së pavarur do të thotë se askush – pra as 
ombudsmani, nuk mund t’i jep gjyqtarit instruksione rreth asaj se si të gjykojë në rast të caktuar, 
gjithashtu, askush përveç gjykatës më të lartë nuk mund t’i urdhërojë gjyqtarit revizion të 
aktgjykimit të tij. Sido që të jetë, parimi i pavarësisë nuk e përjashton inspektimin prapaveprues 
për atë se si gjyqtari e kryen misionin e tij/saj.

Sipas meje, kjo e implikon mundësinë e parashtrimit të parashtresave kundër gjyqtarëve dhe 
se disa elemente të supervizionit nevojiten madje edhe për sa u përket gjykatave.

Dhënia e të drejtës, që ombudsmani të kryej supervizion mbi gjykatat, në vetvete ngërthen 
disa elemente të rëndësishme.

Së pari, ombudsmani është lehtë i arritshëm, si për palët në procedurë ashtu edhe për 
dëshmitarët, të cilët parandiejnë se nuk kanë pasur trajtim korrekt. Në të vërtetë, personi i cili 
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është paraqitur përpara gjyqit, ndërkaq nuk ka qenë palë në procedurë (së paku në vendin tim), 
nuk posedon mjet tjetër juridik përveç se t’i drejtohet ombudsmanit.

Së dyti, ombudsmani mund të hap hetim, madje edhe kur nuk ka arsye për të besuar se 
gabimi i bërë është i natyrës aq serioze saqë të sjell, për shembull, deri te procedura disiplinore. 
Ombudsmani mund të merret madje edhe me çështje më minore duke dhënë për shembull 
rekomandim në lidhje sjelljen e mirë të gjyqit apo mënyrën e drejtë të aplikimit të dispozitave 
procedurale. Sigurisht se këto çështje nuk do të shqyrtohen në procedurë ankimore nga gjykata 
më e lartë.

Së fundmi, por jo edhe përfundimisht, meqenëse ombudsmani është i pavarur njësoj sikurse 
edhe gjyqtarët, nuk duhet të ketë bazë për të dyshuar se ndërhyrjet e tij/saj kanë qëllim tjetër 
përveç se mbrojtjen e qytetarëve dhe avancimin e shtetit ligjor.

Nëse ombudsmanit i është dhënë fuqia e mbikëqyrësit, me sa duket janë të domosdoshme 
kufizime të caktuara në lidhje me atë se kush mund të zgjidhet ombudsman, si dhe të caktohet 
vëllimi i hetimeve të tij apo të saj.

Ombudsmani duhet të jetë ekspert i çështjeve gjyqësore ose së paku në mesin e personelit të 
tij të ketë persona profesionistë. Ai apo ajo nuk guxon të lejojë gabime në këtë fushë. Sinqerisht, 
për t’u fituar aktgjykimi nga ana e ombudsmanit, i cili gëzon respekt në mesin e anëtarëve të 
gjyqësisë, padyshim se vetë ombudsmani duhet të jetë një gjyqtar i kualifikuar. Kuptohet, një gjë 
e tillë e kufizon edhe kërkimin për gjetjen e një kandidati të mundshëm për ombudsman.

Në lidhje me fushëveprimin apo thënë më mirë lëndët e hetimit, siç theksova më lart, me 
rëndësi qenësore është që ombudsmani ta respektojë pavarësinë e gjykatave.

Unë nuk hulumtojë çështje të cilat kanë të bëjnë me atë se si gjykata i ka vlerësuar provat 
për ndonjë rast, e as se si është interpretuar ligji themeltar, së paku jo derisa interpretimi i bërë 
mund të konsiderohet si një nga alternativat ligjore në dispozicion. Sido që të jetë, unë mund të 
ndërmarr veprime në qoftë se aktgjykimi apo vendimi reflekton shkelje të ligjit.

Ka parashtresa, në të cilat personi që më drejtohet, thotë se në rastin e tij është marrë 
aktgjykim i gabuar, ngaqë shumë pak rëndësi i është kushtuar rrethanave të caktuara ose se ai 
apo ajo në të vërtetë është i/e pafajshëm/me për veprën penale që e ka bërë. Në rastet e këtilla, 
në të shumtën e rasteve e analizoj aktgjykimin gjyqësor, por pastaj e hedh poshtë parashtresën 
duke potencuar se ombudsdmani vetëm në raste të veçanta mund të hap procedurë për punë të 
cilat janë në kompetencë të gjykatës.

Praktikisht, në të gjitha rastet, të cilat kanë të bëjnë me gjykatat, aktivitetet e mia 
përqendrohen në procedimin procedural. Rastet më të shpeshta nga kjo fushë janë ato kur gjyqtari 
sipas lëndës vepron ngadalë ose nuk vepron fare. Punët e këtilla mund të duken të imëta, por 
përpiqem t’i kuptojë seriozisht duke u mbështetur në thënien: “zvarritja e drejtësisë është privim 
nga drejtësia”.

Element tjetër për manifestim të respektit ndaj gjyqësisë së pavarur, si rregull e përgjithshme, 
është se unë nuk veproj sipas parashtresave të cilat kanë të bëjnë me gjyqësinë, përderisa për 
rastin akoma mbahet procedura gjyqësore, sepse një gjë e tillë mund të kuptohet si ndërhyrje 
e papërshtatshme në punën e gjyqësisë. Në këtë kontekst, përjashtim evident nga kjo rregull, 
kuptohet se janë parashtresat të cilat kanë të bëjnë me veprimin e ngadalshëm të gjykatës.

Metodat, të cilat kancelaria ime i shfrytëzon për të bërë mbikëqyrje mbi gjykatat, nuk 
dallojnë nga ato të cilat aplikohen në kontekst tjetër. Numri më i madh i rasteve janë iniciuar sipas 
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parashtresave të individëve dhe disa hulumtime janë zbatuar sipas detyrës zyrtare, me iniciativë 
timen, si për shembull për të dhëna të prezantuara në artikuj të shtypit të përditshëm apo në 
programe televizive. Disa raste janë rezultat i hetimeve të zbatuara nga ana e ombudsmanit dhe 
personelit të tij. Gjatë inspektimit, në gjykatë i kontrolloj rastet sipas të cilave procedohet për një 
periudhë kohore më të gjatë, ndërkaq aktgjykimet janë kthyer për rishqyrtim për shkak të, për 
shembull, formulimit të mënyrës më të mirë për zbatim, gjë që është e pranueshme.

Ombudsmani, gjithashtu mund të iniciojë procedurë disiplinore kundër gjyqtarit e që mund të 
rezultojë me paralajmërim, zvogëlim të pagës ose largim nga funksioni i gjyqtarit. 

Gjatë periudhës 10-vjeçare, siç përmenda, paraardhësi im vetëm në një rast ka iniciuar 
procedurë disiplinore. Ky rast kishte të bënte me gjyqtarin, i cili kishte rënë dakord për incizimin 
e deklaratës me telefon edhe pse rrethanat kanë qenë të atilla që ligjërisht një gjë e tillë nuk ka 
qenë e lejuar.

Nga ana tjetër, unë kam iniciuar procedurë disiplinore kundër gjyqtarit, i cili pa pasur 
mbështetje në Kodeksin e procedurës gjyqësore, kishte urdhëruar që policia të burgos dhe sjell 
përpara gjyqit dëshmitarë.

Përfundimisht, për sa i përket rolit të Ombudsmanit, si prokuror i veçantë, në historinë 
suedeze ka rrënjë të thella. Titullarët tanë të funksioneve publike gëzojnë shkallë të lartë të 
autonomisë që nga shekulli 17-të. Kabinetit ose kabineteve të ministrave u ndalohet dhënia e 
instruksioneve bartësve të funksioneve publike, në kuptimin se si aplikohet një ligj në raste të 
caktuara. Kjo autonomi ka të bëjë me përgjegjshmërinë e personit madje deri aty sa që bartësi i 
funksionit publik, për shkak të keqpërdorimit të pozitës zyrtare të mund të konsiderohet përgjegjës 
në përputhje me Kodin Penal.

Në rastet kur veproj si prokuror special, roli im nuk dallon nga roli i prokurorit publik. Unë 
zbatoj hetim penal, në përputhje me dispozitat e përgjithshme për zbatimin e hetimit të tillë, 
paraqes akuza pranë gjykatës dhe e përfaqësoj rastin tim përpara gjyqit. Gjykatës i mbetet të 
vendos nëse rasti im ka bazë të mirë ose jo. Ndodh që gjykata të vendos në dobi të të paditurit.

Mendoj se mund të thuhet që institucioni Ombudsman i Suedisë ka kontribut të rëndësishëm 
për interpretimin e ligjeve dhe zhvillimin e kodeksit joformal etik të gjyqtarëve. Mendimet e 
ombudsmanit për çështje kaq të rëndësishme siç janë: konfiskimi i të mirave, bastisja e shtëpive, 
transmetimi i drejtpërdrejt i seancave dëgjimore gjyqësore përmes radio emisioneve, fëmijë 
dëshmitarë dhe kontakte joformale ndërmjet gjykatës dhe prokurorisë, shpeshherë theksohen në 
tekstet e ligjeve dhe në aktgjykime.

Sido që të jetë, unë nuk do të mohoj se vënia e gjykatave në kuadër të ombudsmanit është 
zgjidhje e vetme që mund të merret me mend. Gjithsesi që janë të mundshëm edhe mekanizma 
të tjerë për kontroll. Për mua me rëndësi është se mund të paraqiten parashtresa kundër sjelljeve 
arbitrare, të papërgjegjshme ose sjellje tjera joadekuate të gjyqtarëve. Jam i bindur se mundësia 
e tillë kontribuon për ruajtjen e besimit të publikut të gjerë në sistemin gjyqësor, pra edhe për 
stabilitetin e shoqërisë.      
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Prof. Dr. Ermir DOBJANI, ish-Avokat i Popullit, 
Republikës së Shqipërisë 

BASHKËPUNIMI RAJONAL MIDIS INSTITUCIONEVE TË AVOKATIT TË 
POPULLIT SI TREGUES I RRITJES SË STANDARDEVE PËR MBROJTJEN E 

LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË NJERIUT NË VENDET E BALLKANIT. 
SFIDAT PËR TË ARDHMEN E TIJ

Hyrje

Duke filluar nga ngritja e Ombudsmanit Polak më 1989, pas vitit 1990, kur  Muri i Berlinit,  
Këshilli i Europës i është përkushtuar tërësisht ngritjes së institucioneve të reja të Ombudsmanit 
në shtetet e reja anëtare, me qëllim që të transformohen në shtete demokratike dhe gradualisht 
të integrohen në familjen e madhe të popujve që përbëjnë Bashkimin Evropian. Kështu duke 
filluar nga viti  1996 institucioni i Avokati i Popullit u ngrit në Rumani, Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë, 
Moldavi etj, dhe më 1998 në Maqedoni e më pas në Shqipëri dhe Kosovë. Sidomos pas vitit 2000 
mbështetja e Këshillit të Europës dhe OSBE-së ka pasur si objektiv jo vetëm hartimin e legjislacionit 
përkatës për institucionet e reja të ombudsmanit, por me dhënien e ekspertizës dhe të ndihmesës 
në zyrat e porsahapura nga zyrat me traditë të gjatë sidomos nga Suedia dhe Danimarka. Ndër 
vendet që kanë përfituar nga ndihmat konkrete dhe projektet e bashkëpunimit janë përfshirë dhe 
kanë përfituar pothuajse të gjitha zyrat homologe në vendet e Ballkanit.

Pas traumave sociale që ndodhën në Shqipëri, gjatë viteve të parë të tranzicionit, (1991-
1998) komuniteti ndërkombëtar, i pranishëm dhe me ndikim të madh në Shqipëri, ashtu si në të 
gjithë vendet ballkanike, pas vitit 1997 aplikoi një strategji tjetër: jo më ndihmë ekonomike për 
mbijetesë, jo më ndihma financiare të pakushtëzuara, por përkundrazi, programe zhvillimi për 
ngritjen dhe forcimin e institucioneve të reja demokratike në shtetet ballkanike. Këtë strategji e ka 
përmbledhur zoti Paddy Ashdown, ish përfaqësuesi i lartë i komunitetit ndërkombëtar në Bosnjë 
Hercegovinë, në vitin 2002 në shkrimin me titull “Çfarë mësova unë në Bosnjë”, ku ndër të tjera 
ka shkruar se “Në Bosnjë ne menduam se demokracia ishte prioriteti kryesor dhe e matëm atë 
me numrin e zgjedhjeve që mund të organizonim. Rezultati pas shtatë vjetësh është se populli i 
Bosnjës është lodhur nga votimet….Tani që kemi zënë mend pas kuvendit, themi se duhet të kishim 
ndërtuar të parin shtetin ligjor … Tani sfida është një qeverisje efektive, stabilizim institucionesh 
dhe një udhëheqje e ndershme”.

Kushtetuta e re shqiptare që u aprovua me referendum në vitin 1998 parashikoi krijimin e 
institucionit të Avokatit te Popullit, si garant i zbatimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut 
në Shqipëri. Kurse në shkurt të vitit 1999 Parlamenti  miratoi edhe ligjin përkatës me 40 nene “Për 
Avokatin e Popullit”, i cili është një kombinim midis ligjit Danez dhe atij Suedez. Pas ndryshimeve të 
bëra në Maj 2005, ligji shqiptar për Avokatin e Popullit mund të konsiderohet si një nga ligjet më të 
mira në Europë për sa u përket çështjeve të juridiksionit dhe kompetencave të Avokatit të Popullit. 
Avokati i Popullit në Shqipëri si një instancë kombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, duke 
nxitur mirëqeverisjen në administratën publike përgjatë 18 viteve të ekzistencës së tij, përmes 
zgjidhjes së ankesave individuale, të qytetarëve dhe duke hetuar rreth njoftimeve të Organizatave 
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jofitimprurëse dhe atyre të Mediave ka synuar të  përmirësohet qeverisja dhe të rritet cilësia e jetës 
së qytetarëve. Prioritetet dhe sfidat e Qeverive shqiptare drejt integrimit europian, kanë qenë dhe 
janë prioritete dhe sfida edhe për Avokatin e Popullit, si një institucion që ndikon në mirëqeverisje.

Duke pasur parasysh statusin unik të Ombudsmanit, ka rezultuar që ky institucion forcohet 
më shumë dhe zhvillohet më tej kryesisht përmes bashkëpunimit me zyrat homologe si dhe 
pjesëmarrjes aktive në forumet ndërkombëtare, të cilësuara joformalisht si Familja Ndërkombëtare 
e Ombudsmanit. Duke filluar nga viti 2001 rëndësi i është dhënë fuqizimit të kapaciteteve 
institucionale përmes vizitave studimore, programeve të shkëmbimit të përvojave pozitive, 
kualifikimit të vazhdueshëm në trajnime të profilizuara si edhe pjesëmarrjes aktive në nismat 
tematike e grupet e punës në kuadër të institucioneve kombëtare dhe organizatave rajonale dhe 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.

I. Aktivitetet kryesore rajonale të organizuara nga Këshilli i Europës dhe institucione 
të tjera ndërkombëtare.

 Këshilli i Europës dhe institucione të tjera të rëndësishme ndërkombëtare, si p.sh. Komisioneri 
i Lartë i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Bashkimi Europian nëpërmjet projekteve 
të ndryshme, përgjatë 20 viteve të fundit kanë punuar për ngritjen dhe mbështetjen e institucionit 
të Ombudsmanit. Këshilli i Europës drejtoi bashkërendimin e projekteve të Paktit të Stabilitetit në 
Europën Juglindore për institucionet kombëtare të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe projekte 
të tjera. Kështu ja vlen të përmendim: 

1. Konferenca e organizuar nga Zyra e Komisionerit të Lartë e Kombeve të Bashkuara për 
të Drejtat e Njeriut e zhvilluar në Dubrovnik të Kroacisë më 8-10 Tetor 2001 që kishte si 
qëllim, ndër të tjera, një angazhim më të madh të vendeve të rajonit tonë në drejtim të 
veprimtarive për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, pas Konferencës së Durbanit (mbajtur 
në nëntor 2000). 

2. Konferenca Mesdhetare e Institucioneve Kombëtare të të Drejtave të Njeriut që u mbajt 
në Athinë nga 1 deri në 3 Nëntor 2001 dhe u organizua nga Komisioni Grek për të Drejtat 
e Njeriut dhe Misioni i OKB-së, Gjenevë. 

3. Seminari me temë “Roli i Konventës Europiane për te Drejtat e Njeriut ne Mbrojtjen e te 
Drejtave te Njeriut dhe përdorimi i saj nga Institucioni i Avokatit te Popullit”, mbajtur në 
Tiranë, më 17-18 Mars 2003. Në këtë seminar morën pjesë studiues vendas edhe të huaj 
si dhe Ombudsmani i Sllovenisë, zoti Handzhek. 

4. Takimi i parë i Ombudsmanëve Kombëtarë të vendeve të Ballkanit Perëndimor u mbajt 
në Sarajevë më 24-26 janar 2003 dhe u organizua nga Ombudsmani Kombëtar i Bosnjë 
Hercegovines, Z. Frank Orton (suedez)me qëllim që të krijoheshin lidhje ndërmjet 
institucioneve e të shkëmbeheshin eksperiencat për realizimin sa më efikas të detyrës së 
Ombudsmanit në mbrojtje të të drejtave të qytetarit.

5. Seminari “Roli i Ombudsmanit në vendet e Europës Juglindore-Forcimi i shtetit ligjor si 
një hap përpara drejt integrimit Europian”, mbajtur në  Athinë më 22-23 maj 2003, në 
kuadër të “Projektit Eunomia” që zhvillohej nga Këshilli i Europës6 dhe Ombudsmani Grek.  

6 Projekti EUNOMIA i financuar nga Këshilli i Europës ka pasur për synim promovimin e Institucioneve të Ombudsmanit në Europën 
Juglindore. Qëllimi i aktiviteteve ishte kontributi për krijimin dhe mbështetjen afatmesme të institucioneve të reja të ombudsmanit në vendet 
e Europës Juglindore, duke siguruar njëkohësisht trajnime për personelin e Ombudsmanit nëpërmjet krijimit të rrjeteve ndërkombëtare 
joformale. Projektin e menaxhonte Ombudsmani grek si vend anëtar i BE, i cili është krijuar në vitin 1996. 
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Po kështu në kuadrin e Paktit të Stabilitetit dhe Projektit Eunomia Zyra e Ombudsmanit 
Grek organizoi  Konferencën Rajonale me temë “Ombudsmani në vendet e Europës 
Juglindore – rritja e bashkëpunimit rajonal”, që u zhvillua në Beograd me 28-29 shtator 
2004. 

6. Konferenca e Parë Ndërkombëtare e Rrjetit Ballkanik për të Drejtat e Njeriut u mbajt në  
Zagreb, më 3-4 tetor 2003. 

7. Konferenca e Ombudsmanëve Rajonale të Europës Juglindore u mbajt në  Sofje, 28-
30 nëntor 2003 me ftesë të Parlamentit bullgar dhe Ombudsmanit të Greqisë. Qëllimi i 
konferencës ishte për ngritjen e Ombudsmanit në Bullgari.

8. Seminari me temë “Roli i Ombudsmanit në një shoqëri të bazuar në shtetin e së drejtës” 
u zhvillua në Cappadocia, të Turqisë më 9-10 maj 2004 ku u diskutua nevoja dhe rëndësia 
e ngritjes së Institucionit të Ombudsmanit në Turqi.

9. Ombudsmani grek organizoi Konferencën rajonale në Selanik më 11-12 tetor 2005 me 
temë: “Ombudsmani për të Drejtat e Fëmijëve në Europën Juglindore”. 

10. Zyra e Ombudsmanit të Krahinës Autonome të Vojvodinës (ish Serbi-Mali i Zi) dhe Zyra 
vendore e OSBE-së bashkë-organizuan Konferencën me temë “Ombudsmani dhe Çështjet 
e Minoriteteve” që u zhvillua në Novi Sad më 20-21 Tetor 2005. 

11. Seminari rajonal me temë “Mbikëqyrja e Policisë nga Ombudsmani”, organizuar më 1-3 
qershor 2006 në ishullin Syros, Greqi, nga Këshilli i Europës dhe Ombudsmani i Greqisë, 
mbështetur nga Projekti Eunomia. Në kuadër të këtij projekti u zhvillua edhe seminari 
tjetër me temë: “Ombudsmani si Mediator në Procedurën Administrative”, organizuar nga 
Ombudsmani Grek dhe Avokati i Popullit të Maqedonisë në Ohër më 14- 17 shtator 2006. 

12. Ombudsmani grek për të Drejtat e Fëmijëve organizoi Konferencën Vjetore të Rrjetit 
Europian të Ombudsmanëve për të Drejtat e Fëmijëve në Athinë më 26-28 Shtator 
2006 me temë: “Të luftojmë diskriminimin në edukim”. Kurse më 20-22 nëntor 2006, u 
zhvillua Konferenca Ndërkombëtare me temë“ Bashkëpunimi me Ombudsmanin - Faktor 
i Rëndësishëm për Zhvillimin e Demokracisë”, organizuar nga Bashkimi Europian - Njësia 
e Ndërtimit të Institucioneve (TAIEX), në bashkëpunim me Zyrën e Ombudsmanit të 
Republikës së Maqedonisë.

13. Qendra Rajonale për Minoritetet dhe Zyra e Ombudsmanit të Provincës së Vojvodinës, 
organizuan Seminarin rajonal me temë “Situata e grave në rajonin e Ballkanit Perëndimor” 
që u zhvillua në Beograd, më 14-15 maj 2007. Konferenca e Ombudsmanëve rajonal 
trajtoi çështjet e mbështetjes dhe pengesave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Ajo u 
zhvillua në Prishtinë më 8-9 qershor 2007, e organizuar nga Institucioni i Ombudspersonit 
të Kosovës, me mbështetje të zyrës amerikane në Prishtinë dhe Misionit të OSBE-së 
në Kosovë. Seminari rajonal me temë: “Ndërhyrja e Ombudsmanit midis Parimeve të 
Ligjshmërisë dhe Mirë-Qeverisjes” u zhvillua në Sofje, Bullgari, më 17-18 shtator 2007. 
Seminari u organizua në kuadër të projektit Eunomia  nga Komisioneri për të Drejtat e 
Njeriut në Këshillin e Europës,7 Ombudsmani i Greqisë dhe Ombudsmani i Bullgarisë. Po 

7 Ish Komisioneri për të Drejtat e Njeriut pranë Këshillit të Evropës, z. Thomas Hammarberg i ka konsideruar zyrat e Avokatit të  Popullit  
si partnerë kryesor në kuadër të mbrojtjes së të drejtave të njeriut në rajon dhe më gjerë. Në Prill 2007, Zyra e Komisionerit organizoi një 
Tryezë të Rrumbullakët në Athinë me krerët e institucioneve kombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ku u vendos që bashkëpunimi 
të kanalizohej përmes personave të kontaktit në çdo zyrë ombudsmani, të cilët do të realizonin bashkëpunimin konkret përmes një projekt 
partneriteti, të titulluar “Peer to Peer” ose “Partneri për Partnerin”. Ideja e Projektit ishte krijimi i një rrjeti aktiv midis Zyrës së Komisionerit për 
të Drejtat e Njeriut dhe institucioneve përkatëse të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës.  
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kështu edhe seminari rajonal me temë: “Heqja e Barrierave për Pjesëmarrje Sociale: 
Popullsia Rome përpara Ombudsmanit”, organizuar më 7-8 dhjetor 2007 në Napflion, 
Greqi nga Ombudsmani Grek me mbështetje të Këshillit të Europës. 

14. Takimi i Dytë i Punës së Rrjetit të Ombudsmanëve për të Drejtat e Fëmijëve u zhvillua 
në Novi Sad, Vojvodinë më 12 qershor 2008. Po kështu edhe Konferenca Ndërkombëtare 
“Pavarësia dhe Integriteti i Institucionit të Ombudsmanit” u zhvillua po në Novi Sad më 6-7 
nëntor 2008. Kurse më 10 shtator 2008 u zhvillua në Shkup  Konferenca Ndërkombëtare 
me temë “Të drejtat e njeriut dhe të drejtat e minoriteteve në Evropë”, nën kujdesin e 
Fondacionit Konrad Adenauer. 

15. Konferenca rajonale “Implementimi i OPCAT, Eksperiencat nga Europa Juglindore”, e 
bashkë-organizuar nga OSBE/ODHIR dhe Ombudsmani i Malit te Zi u zhvillua në Podgoricë 
më 22-23 prill 2009.

16. Më 19-20 maj 2009 u organizua nga Ombudsmani i Fëmijëve të Kroacisë në Dubrovnik 
Konferenca Ndërkombëtare rajonale me temë “Fëmijët dhe divorcet e diskutueshme – 
Aksesi i fëmijëve ndaj drejtësisë kombëtare, ndërkombëtare dhe europiane”. Po kështu 
u zhvillua po në Dubrovnik më 17-20 nëntor 2009 Konferenca Ndërkombëtare me temë 
“Shteti para gjykatës – roli i të drejtës administrative në zhvillimin dhe forcimin e shtetit 
të së drejtës”. 

17. Në kuadrin e projektit Eunomia, u organizua në Athinë nga Ombudsmani Grek, më 22-23 
qershor 2009 Seminari rajonal me temë: “Ombudsmani dhe mbrojtja e mjedisit”. 

18. Disa aktivitete rajonale dhe më gjerë janë organizuar edhe në Tiranë. Kështu, më 9-10 
mars 2009, Avokati i Popullit në bashkëpunim me Institucionin e Ombudsmanit Grek 
dhe me mbështetje të Projektit Eunomia bashkë-organizuan në Tiranë Konferencën 
Ndërkombëtare me temë: “Aksesi për Informacion: çfarë mund të bëjë Ombudsmani”? 
Po kështu, më 10 dhjetor 2009, me rastin e 10 Vjetorit të krijimit të Avokatit të Popullit në 
Shqipëri u organizua në Tiranë një ceremoni festive si dhe Konferenca Ndërkombëtare me 
temë: “Të Drejtat e Njeriut, Mirëqeverisja dhe Performanca e një Ombudsmani”. Në këtë 
aktivitet morën pjesë rreth 20 ombudsmanë rajonalë dhe nga vende të tjera  Europiane.

19. Nga data 05-07 qershor 2012 pranë Institucionit të Avokatit të Popullit u zhvillua në Tiranë 
Seminari me pjesëmarrjen e Njësive të Parandalimit të Torturës të Shqipërisë, Maqedonisë, 
Serbisë dhe Sllovenisë. Seminari u zhvillua në formën e shkëmbimit të eksperiencave të 
ekspertëve të vendeve pjesëmarrëse ballkanikë, si dhe u krye një ekspertim i përbashkët 
në ambientet e spitalit psikiatrik të Tiranës.

20. Avokati i Popullit organizoi në Tiranë më 17.09.2012 Tryezën e Rrumbullakët të 
Ombudsmanëve të Rajonit, në kuadrin e projektit “Promovimi i të drejtave të njeriut dhe 
mbrojtjes së minoriteteve në Evropën Juglindore.

21. Në Shqipëri më 23-24 tetor 2012 u mbajt Konferenca “Forcimi i kompetencave të 
Mediatorëve dhe Ombudsmanëve në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve” . 

22. Takimi i dytë i Grupit të Punës për Vetëqeverisjen u mbajt në datat 28-30 maj 2013, 
në Sarajevë u organizua në kuadër të projektit “Praktikat më të Mira për Integrimin e 
Romëve. Seminari rajonal për të drejtat e LGBT-ve, trajtimin e barabartë dhe lufta kundër 
diskriminimit u mbajt në Beograd më 16-19 qershor 2013 dhe po kështu Seminari i zhvilluar 
në Danilovgrad, Mali i Zi, me datën 10-11 shtator 2013 për Ombudsmanët e rajonit me 
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temë “Shkolla Rajonale e Administratës Publike, ReSPA” . Konferenca rajonale “Sfida të 
Posaçme për Shqyrtimin e Ankesave mbi Diskriminimin në Baza Etnike - Shkëmbim i 
Përvojave të Praktikantëve të Rajonit”, u mbajt me datën 25-27 shtator 2013 në Ohër, 
Maqedoni, si dhe Konferenca Rajonale më 4 dhjetor 2013 në Prishtinë “Institucionet e 
Avokatit të Popullit dhe sfida e gjyqësorit për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut; praktikat 
më të mira europiane dhe eksperienca rajonale”. 

23. Më 3-4 Nëntor 2014 u zhvillua Konferenca Ndërkombëtare e Institucioneve për të Drejtat 
e Fëmijëve, me temë “Të drejtat e fëmijëve - Nga koncepti në realitet,” organizuar nga 
Ombudsmani i Bosnjë Hercegovinës. 

24. Ombudsmani i Republikës së Turqisë, Z. Mehmet Nihat Omeroglu organizoi më 21-22 tetor 
2014 në Ankara, Simpoziumin e dytë Ndërkombëtar për institucionet e Ombudsmanit

25. Më 25-26 shtator 2014 Avokatit i Popullit në bashkëpunim me Programin TAIEX të 
Bashkimit Europian organizoi në Tiranë Seminarin me temë: “Roli i Ombudsmanit në 
proceset e integrimit europian.” 

26. Takimi i 11-të Grupit të Punës të ENNHRI-t mbi zbatimin e Konventës së të Drejtave 
të Personave me Aftësi të Kufizuar (CRPD), u organizua në Zagreb të Kroacisë,kurse 
Konferenca e Rrjetit të Ombudsmanëve për të Drejtat e Fëmijëve në Europën Juglindore 
(CRONSEE) u mbajt në 28 Tetor 2015 në Osijek (Kroaci). 

27. Gjatë vitit 2015 ka patur një intensifikim të aktivitetit rajonal për shkak të krizës së 
refugjatëve që kalonin nga Siria dhe vendet e tjera të Lindjes në Turqi, Greqi, Maqedoni, 
Serbi, Kroaci drejt vendeve të tjera të BE-së, kryesisht në Gjermani. Avokati i Popullit 
organizoi në Tiranë në Nëntor 2015 Seminarin Ndërkombëtar me tematikat e refugjatëve 
dhe azilkërkuesve. 

28. Po në muajin Nëntor 2015, Ombudsmani i Serbisë organizoi në Beograd  Konferencën e 
Ombudsmanëve, me fokus mbrojtjen e të drejtave të migrantëve që tranzitojnë rajonin. 

29. Më datë 7 – 8 shtator 2016 Avokati i Popullit  organizoi në Tiranë Konferencën e nivelit të 
lartë “Sfidat e Institucioneve të Ombudsmanit përballë flukseve të përziera migratore, ku 
u nënshkrua  “Deklarata e Tiranës për Migracionin”.

30. Në datat 3-4 nëntor 2016 Ombudsmani i Maqedonisë organizoi Konferencën rajonale me 
temë: “Aksesi në të drejtën për azil dhe kthimi formal/informal i refugjatëve/migrantëve”, 
që u zhvillua në Ohër. Kurse në dhjetor 2016 u mbajt po në Maqedoni Konferenca vjetore 
e Rrjetit të CRONSEE për të drejtat e fëmijëve.

31. Më datat 27-28 qershor 2017 u zhvillua në Sarajevë Konferenca e përbashkët mes Këshillit 
të Europës dhe UNHCR-së mbi të drejtat sociale të personave të zhvendosur në Ballkanin 
Perëndimor, ku mori pjesë Avokatja e re e Popullit të Republikës së Shqipërisë, znj. 
Erinda Ballanca.

II. Vizitat dy palëshe, shkëmbimi i përvojës dhe trajnimi i ekspertëve përkatës me 
zyrat e vendeve të rajonit. 

Duke bërë të vetën filozofinë, sipas së cilës, zyrat e ombudsmanëve qenë unike në secilin 
vend, nuk mund të rriten e konsolidohen, përveçse duke shkëmbyer përvojë me njëri tjetrin, 
institucioni i Avokatit të Popullit ka pritur dhe ka vizituar jo vetëm gjithë zyrat e vendeve të rajonit, 
mbi bazën e marrëdhënieve bilaterale por edhe më gjerë në Europë e jashtë saj.
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1-Marrëdhëniet me Ombudsmanin e Republikës Helenike (Greqisë).

1. Më datën 27 e 28 Nëntor 2001 ishte i ftuar në Shqipëri Ombudsmani i Republikës Greke, 
Z. Nikiforos Diamandouros. Ai u njoh me veprimtarinë tonë dhe u hodhën themelet për 
marrëdhëniet e ndërsjella ndërmjet dy institucioneve tona. Ombudsmanit të Greqisë ju 
evidentuan edhe ankesat e shtetasve shqiptarë për rastet që autoritetet greke kishin 
keqtrajtuar shtetasit shqiptarë që kanë emigruar në Greqi. Z. Diamandouros, u shpreh 
i gatshëm për të pritur ankesat e të gjithë shtetasve shqiptarë në Zyrën e tij, faktikisht 
kishte filluar ta bënte edhe para kërkesës sonë. Gjithashtu, u vendos për një bashkëpunim 
të thelluar në të ardhmen për shkëmbimin e përvojave reciproke me vizita të ekspertëve 
përkatës etj.  

2. Më 10-13 Prill 2002 Avokati i Popullit, z. Ermir Dobjani kreu vizitën në Athinë. Temat e 
bisedimeve u përqendruan kryesisht i)- në njohjen me strukturën dhe metodat e punës 
në zyrën e Ombudsmanit të Greqisë, dhe ii) -në mënyrën se si ndihmohen emigrantët 
shqiptare nga zyra e Ombudsmanit grek në rast ankesash. Duhet thënë se pas këtyre 
takimeve ka vijuar një bashkëpunim i ngushtë me zyrën e Ombudsmanit grek në veçanti 
për ankesat apo njoftimet e shkeljes së të drejtave të emigrantëve shqiptarë në Greqi, 
përfshirë edhe shqiptarët që vuajnë dënimet penale në burgjet greke. Po kështu është 
bashkëpunuar me Ombudsmanin Grek për të lejuar futjen në burgjet greke të një botimi 
në gjuhën shqiptare, (rreth 500 kopje) ku jepeshin gjithë informacionet juridike siç janë 
pjesë nga Konventa Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Rregullat Europiane të Burgut etj.

3. Ombudsmani Grek Z. Jorgos Kaminis ishte për vizitë zyrtare në Tiranë më 14-16 shtator 
2005. U analizua bashkëpunimi midis dy zyrave homologe. Më 14-18 maj 2007 dy anëtarë 
të stafit të Nënseksionit të Fëmijëve pranë Institucionit të Avokatit të Popullit morën 
pjesë në programin e trajnimit organizuar posaçërisht pranë Zyrës së Ombudsmanit të 
Fëmijëve të Greqisë, në Athinë.

4. Më datë 4-5 Korrik 2013  Avokati i Popullit, Z. Igli Totozani zhvilloi vizitë në Athinë, 
me ftesë të Ombudsmanes së Greqisë, znj. Calliope Spanou. Veç të tjerave, pjesë e 
bisedimeve ishte dhe çështja e toponimeve, që pengonte fëmijët shqiptarë për të lëvizur 
nga Greqia në Shqipëri dhe anasjelltas, për të cilën të dy ombudsmanët i bënë thirrje të 
dy qeverive të gjejnë rrugën e mirëkuptimit në të mirë të fëmijëve.

5. Më 15 korrik 2014 vizitoi Tiranën Ombudsmania e Greqisë znj. Calliope Spanou. Qëllimi 
i kësaj vizite ishte thellimi i bashkëpunimit midis dy zyrave homologe në të mirë të 
qytetarëve të të dy vendeve. Ndërkohë më 16 korrik, Avokati i Popullit së bashku me 
homologen greke inauguruan hapjen e zyrës rajonale të Avokatit të Popullit në Komunën 
Dropull, zonë ku jeton një pjesë e konsiderueshme e minoritetit grek në Shqipëri. 

2-Marrëdhëniet me Avokatin e Popullit të Republikës së Kosovës.

1. Institucioni i Ombudsmanit në Kosovë ishte parashikuar që në Marrëveshjen e Rambujesë. 
Prandaj në zbatim të Rezolutës 1244 të OKB, në qershor 2000 Z. Marek Antoni Nowicki 
u caktua nga Sekretari i Përgjithshëm i OKB si Ombudsperson i Kosovës. Nga data 5 deri 
më 8 Gusht 2001 Z. Nowicki ishte i ftuar për vizitë në Shqipëri, ku përcaktuan drejtimet 
e bashkëpunimit ndërmjet dy Zyrave tona. Në veçanti u vendos që jo vetëm stafi me 
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kombësi shqiptare që punonte pranë Zyrës së Ombudsmanit të Kosovës, të trajnohej në 
Shqipëri me shpenzimet e Zyrës sonë, por edhe pjesa tjetër e stafit të tij, që ishte nga 
minoritetet e tjera të Kosovës. Këto projekte u realizua brenda vitit 2002. 

2. Avokati i Popullit bëri vizitë zyrtare në Prishtinë më 2-5 Maj 2002. Qëllimi i vizitës ishte 
thellimi i bashkëpunimit midis të dy zyrave nëpërmjet shkëmbimit të përvojave, trajnimeve 
profesionale, seminareve etj.  

3. Më 2-3 korrik 2009, Avokati i Republikës së Kosovës, z. Sami Kurteshi, vizitoi Tiranën. 
Për thellimin e bashkëpunimit midis dy zyrave u vendos të nënshkruhej një Protokoll 
bashkëpunimi, në një takim tjetër në Prishtinë. Me 18 shtator 2009 në Prishtinë u 
nënshkrua edhe Protokolli i bashkëpunimit, 

4. Në vijim të shkëmbimit të eksperiencave, në datat 15-18 nëntor 2011, një grup ekspertësh 
të Zyrës së Kosovës, zhvilluan një vizitë në Tiranë për t’u njohur me përvojat më të mira 
në kuadër të funksionit të AP si Mekanizëm Kombëtar për Parandalimin e Torturës. 

5. Më datë 3-5 shkurt 2013, Avokati i Popullit të Shqipërisë, Z. Igli Totozani vizitoi Avokatin 
e Popullit në Kosovë. Kjo vizitë kishte synimin që të përforcojë më tej bashkëpunimin 
ndërmjet dy institucioneve homologe.

6. Më 7 korrik 2015 Avokati i Popullit  zhvilloi një takim në Prishtinë me homologun e tij 
të porsazgjedhur, Avokatin e Popullit të Kosovës, Z. Hilmi Jashari. Të dy palët shprehën 
angazhimin për vazhdimësinë e bashkëpunimit të ngushtë, shkëmbimin e eksperiencave 
etj. Më datë 11 korrik 2017 Z. Hilmi Jashari, kreu  vizitë në Tiranë dhe uroi për marrjen 
e detyrës Avokaten e sapo zgjedhur Znj. Erinda Ballanca. Ata diskutuan mbi thellimin e 
bashkëpunimit në të ardhmen.

3-Marrëdhëniet me Avokatin e Popullit të Republikës së Maqedonisë.

1. Më datë 24-27 prill 2003 ishte i ftuar në Tiranë Ombudsmani i Maqedonisë, Z. Branko 
Naumoski. Qëllimi i vizitës ishte vendosja e kontakteve të ngushta për bashkëpunimin 
midis dy zyrave homologe, në kuadrin e bashkëpunimit rajonal. 

2.  Më 17-19 qershor 2004 ishte në Shkup Avokati i Popullit shqiptar, ku u bë një bilanc i 
bashkëpunimit dhe u dakordësua për vijimin e tij në të ardhmen. 

3. Ombudsmani i dytë i Republikës së Maqedonisë, Z. Ixhet Memeti ishte për vizitë  në Tiranë 
më 9-11 qershor 2005. Pasi u rishikua bashkëpunimi i kryer ndërmjet dy institucioneve 
deri në atë periudhë, të dy palët ranë dakord për intensifikimin e marrëdhënieve dy 
palëshe në vitet në vazhdim. Pas kësaj vizite, pati një rritje të dukshme të bashkëpunimit 
ndërmjet dy zyrave homologe të Tiranës dhe Shkupit.

4. Më 20-21 nëntor 2007, Avokati i Popullit shkoi për vizitë pune në Shkup. Qëllimi i saj ishte 
shkëmbimi i eksperiencave lidhur me veprimtarinë e Ombudsmanit në fushën e mbrojtjes 
së të drejtave të personave të dënuar

5. Avokati i Popullit priti më 19 shtator 2012 në Tiranë homologun e Maqedonisë, Z. Ixhet 
Memeti dhe të Malit të Zi, Z. Šucko Bakovic. Në takim u analizua bashkëpunimi konkret 
dy palësh deri në atë periudhë, etj.

6. Më datë 21-23 shkurt 2016, Avokati i Popullit, Z. Igli Totozani, në cilësinë e Presidentit 
të AOM-it, Ombudsmania e Spanjës Zj. Soledal Becerill si Zv. Presidente e AOM, si dhe 
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Ombudsmani i Maqedonisë, Z. Ixhet Memeti, si anëtar i Këshillit Administrativ të AOM 
zhvilluan një vizitë në terren në pikën e kalimit të migrantëve në Tabanovcë (kufiri verior 
i Maqedonisë me Serbinë), në të cilën nga shtatori i vitit 2015 deri në momentin e vizitës 
kishin kaluar mbi 700.000 migrantë drejt vendeve të BE-së. Ombudsmani i Maqedonisë 
faktikisht kishte bërë thirrje të vazhdueshme për mbrojtjen e të Drejtave të Refugjatëve 
që kaluan në Maqedoni. 

Veç vizitave dhe takimeve të mësipërme Avokati i Popullit të Shqipërisë ka pritur dhe ka 
shkuar për vizita në zyrat e ombudsmanëve të Kroacisë, Sllovenisë, Malit të Zi, Bullgarisë, Serbisë, 
Rumanisë dhe Krahinës Autonome të Vojvodinës.

III. Impakti i bashkëpunimit rajonal nga këndvështrimi i Avokatit të Popullit të 
Shqipërisë.

Pasi kemi treguar pothuajse gjithë aktivitetet e bashkëpunimit rajonal, ku ka qenë pjesëmarrës 
Institucioni shqiptar, duhet të themi edhe disa fakte konkrete që tregojnë se këto aktivitete kanë 
patur impakte pozitive, pra që nuk janë realizuar për efekte propagandistikë dhe me qëllim që 
ombudsmanët dhe stafet e tyre të kryejnë “shëtitje turistike” në vendet e rajonit dhe më gjerë. 
Kështu p.sh., si rrjedhojë e bashkëpunimit me Ombudsmanin e Greqisë është arritur që në vitin 
2005 të nënshkruhet një Marrëveshje zyrtare mes Qeverive të të dy vendeve për të kontrolluar 
fluksin e fëmijëve jetimë shqiptarë, të cilët kishin qenë objekte trafiqesh. Po kështu duke e krahasuar 
me vitin 2000, çdo vit deri në vitin 2017 është përmirësuar në maksimum sjellja e policisë dhe 
administratës shtetërore greke në raport me emigrantët shqiptarë, është rritur ndjeshëm kujdesi 
për fëmijët shqiptarë në shkollat greke, si dhe është ulur në minimum keqtrajtimi i të burgosurve 
shqiptarë në burgjet greke etj. Po kështu, impakt pozitiv ka patur bashkëpunimi me Avokatin e 
Popullit të Maqedonisë në drejtim të përmirësimit të sjelljes së organeve policore të të dy vendeve, 
ulja e keqtrajtimit në burgje etj.

Marrja e përvojës nga institucionet homologe ka ndikuar edhe në përmirësimin e strukturave 
shtetërore që kanë për detyrë mbrojtjen e lirive themelore dhe të drejtave të njeriut në Shqipëri. 
Kështu, në vitin 2006, u krijua Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale deri kur në 
vitin 2014 këtij institucioni ju bashkëngjit edhe detyra e mbrojtjes së të drejtës për Informim. Po 
kështu, në vitin 2010 u krijua Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Edhe vetë institucioni 
i Avokatit të Popullit ka pësuar ndryshime pozitive. Sipas ndryshimeve të realizuara me Ligjin nr. 
155 të vitit 2014 në përbërje të Avokatit të Popullit u shtuan Komisioneri për mbrojtjen e Fëmijëve 
dhe Komisioneri për mbrojtjen nga Tortura dhe Trajtimet Çnjerëzore, si Mekanizëm Kombëtar në 
këtë fushë, etj. 

IV. Sfidat përballë institucioneve të Ombudsmanit në rajonin e Ballkanit.

Shqipëria ka fituar Statusin si vend kandidat dhe pret të fillojë procesin e hapjes së negociatave. 
Në stade të përafërta zhvillimi drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian janë edhe Serbia, Mali i 
Zi, Maqedonia dhe pak më larg Kosova dhe Bosnjë Hercegovina. Kjo do të thotë se edhe sfidat e 
zyrave të ombudsmanit në këto vende ballkanike janë të njëllojta. Prandaj mendojmë duhen patur 
parasysh si prioritete:
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1. Fusha e veprimtarisë së Institucionit nuk duhet zhvendosur nga objektivi kryesor 
që është zgjidhja e kërkesave dhe ankesave të qytetarëve si dhe mirëqeverisja. 
Ombudsmani është institucion shtetëror dhe prioriteti i tij duhet të jetë bashkëpunimi me 
organet dhe institucionet shtetërore, në funksion të qytetarëve dhe  rritja e standardeve 
të shërbimit të organeve dhe enteve publike ndaj taksapaguesve të vendit të tyre. Për 
ta realizuar këtë detyrë duhet të ekzistojë gjithmonë një marrëdhënie e harmonizuar me 
Parlamentin, sepse ne në Shqipëri, duke kopjuar miqtë tanë danezë, kemi theksuar se 
jemi, si “ një krah i zgjatur i Parlamentit për kontrollin e ekzekutivit”. Thelbin e filozofisë 
së funksionimit të Avokatit të Popullit në Shqipëri unë e kam thënë shpesh për 10 vite 
që e kam drejtuar AP, duke deklaruar jo pak herë se “Avokati i Popullit nuk ka qenë, nuk 
është dhe nuk do të jetë asnjëherë Opozitë kundër Qeverisë, pavarësisht se cilat forca 
politike do të kenë pushtetin, por do të jetë gjithmonë një Oponencë për Mirëqeverisje”. 
Kjo është  një Aksiomë, por njëkohësisht një Sfidë që duhet të shoqërojë çdo Ombudsman 
për aq kohë sa do të ekzistojë ky Institucion.

2. Integriteti i Ombudsmanit, Transparenca e veprimtarisë së Institucionit dhe 
bashkëpunimi me Mediat duhet të rriten dhe të ngrihen në shkallën më të lartë 
të mundshme. Kushti i parë për të kryer me sukses çdo detyrë dhe për të arritur 
objektivat që çdo individ i cakton vetes është integriteti. Por për individin që ka 
ose kërkon postin e Ombudsmanit, për cilësitë që përmban ky Post, nuk ka negocim, nuk 
ka pritshmëri për t’i shfaqur apo rikuperim të mungesës apo cenimit të Integritetit. Pa 
mohuar rolin pozitiv që luan bashkëpunimi me Mediat, nuk duhet priorizuar mediatizimi 
për njohjen e institucionit, pa pasur rezultate pune konkrete. Njohja e institucionit nga 
publiku ka impakt pozitiv kur shoqërohet me raste konkrete. Po kështu, nuk duhen 
fetishizuar marrëdhëniet e bashkëpunimit të Ombudsmanit me organizatat jofitimprurëse 
dhe as duhet që veprimtaria e Ombudsmanit të identifikohet, e aq më tepër, të matet me 
numrin e marrëveshjeve të bashkëpunimit me OJF-të. 

3. Ombudsmani duhet që të kryejë detyrën e tij në vazhdimësi me paanësi dhe 
profesionalizëm. Kjo është një sfidë tjetër e përhershme për çdo ombudsman, sidomos 
në vendet e Ballkanit. “Puna e Ombusmanit është art i mbajtjes së ekuilibrave” - ka 
thënë Ombudsmani danez që drejtoi me sukses atë Institucion prej 25 vitesh, zoti Hans 
Gammeltoft Hansen. Nga përvoja ime, mund të them se ai ka patur plotësisht të drejtë. 
Është fakt se çdo forcë politike kur është në Opozitë e mbështet Ombudsmanin në punën 
e tij dhe e inkurajon, e pse jo, edhe përpiqet ta joshë e ta tërheqë pas vetes ose ta nxjerrë 
në skalion të parë për të sulmuar Qeverinë e radhës. Njësimi me qëndrimet e Opozitës, 
ashtu si edhe përkrahja politike për Qeverinë është vetëvrasje e Ombudsmanit të radhës 
dhe shkatërrim nga themelet i Institucionit të Ombudsmanit. Prandaj Ombudsmani duhet 
të bëjë tepër kujdes që të mos  bjerë pre e lojës së politikanëve në vendin e tij.

Në vend të mbylljes 

Duke qenë se ky referat është shkruar me rastin e përvjetorit të 20-të të Zyrës së Avokatit 
të Popullit të Republikës së Maqedonisë dëshiroj të shpreh disa falënderime për ata Ombudsmanë 
të nderuar që pata fatin të njoh dhe të bashkëpunoj për 10 vite me radhë, të cilët meritojnë 
respektin më të madh për punën e tyre jo vetëm në vendin e tyre, por edhe për ndihmën e madhe 
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të pakursyer që kanë dhënë në kuadrin e Familjes së madhe të Ombudsmanëve, por në veçanti për 
Avokatin e Popullit në Shqipëri. Kështu që në radhë të parë falënderimet i takojnë Ombudsmanit 
25 vjeçar të Mbretërisë së Danimarkës, mikut tim të paharruar, z. Hans Gammeltoft Hansen. Po 
kështu z.Ivan Bizjak, z. Marek Antoni Nowicki, z. Nikiforos Diamandouros dhe z. Jorgo Kaminis. 
Një falënderim i veçantë i takon edhe Mediatorit të Republikës Franceze, të ndjerit Bernard Stazi, 
si dhe pasuesit të tij z. Zhan Pol Delevua. Lista e falënderimeve është më e gjatë, por nuk mund 
ta mbyll këtë listë pa falënderuar Ombudsmanin e Maqedonisë, mikun tim, z. Ixhet Memeti, i cili jo 
vetëm që më ka ftuar në festën e 20 vjetorit, por edhe më dha mundësinë të shprehem me këtë 
referat për punën e institucionit shqiptar në drejtim të bashkëpunimit me institucionet homologe. 
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Më 10 dhjetor të vitit 2008 u shënua jubileu i 60-vjetorit të miratimit të Deklaratës 
Universale për të Drejtat e Njeriut. Me këtë rast, u organizuan në sërë aktivitetesh në mesin 
e të cilave edhe mbledhje solemne në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, në të cilën me 
fjalim të tij mori pjesë edhe Avokati i Popullit, z. Ixhet Memeti. Për rëndësinë e këtij jubileu 
u organizua edhe panel diskutimi në Qendrën Informative të Bashkimit Evropian në Shkup, 
në të cilën mori pjesë edhe Avokati i Popullit.

SHËNIMI I 60-VJETORIT NGA MIRATIMI I DEKLARATËS UNIVERSALE 
PËR TË DREJTAT E NJERIUT
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Ixhet Memeti, Avokat i Popullit,  
fjalimi në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, Shkup, dhjetor 2008

60 VJET NGA MIRATIMI I DEKLARATËS UNIVERSALE PËR TË 
DREJTAT E NJERIUT

 I nderuar nënkryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, 
shkëlqesi të nderuar, deputetë, zonja dhe zotërinj,  
Kam kënaqësinë e veçantë që pikërisht në këtë ditë solemne më jepet mundësia t’ju drejtohem 

dhe t’i përkujtoj angazhimet e krijuesve ideorë të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut, të 
miratuar para 60 vjetësh në po këtë ditë, gjithashtu e shfrytëzojë rastin që ta përshëndes aktin e 
thirrjes së kësaj mbledhje solemne nga ana e Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Sot, njëkohësisht flas edhe me rastin e 10-vjetorit të fillimit me punë të Institucionit Avokat i 
Popullit, të cilin vendosa ta shënojmë pikërisht sot, për nder të 60-vjetorit të miratimit të Deklaratës 
Universale për të Drejtat e Njeriut.

Para 60 vjetësh, në këtë ditë, vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara ranë dakord që 
Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut ta shpallin si standard të përgjithshëm të cilin duhet 
ta arrijnë të gjithë njerëzit dhe kombet. Për këtë qëllim, secili individ dhe secili organ i shoqërisë, 
çdoherë duke e pasur parasysh këtë dokument, do të synojë që përmes mësimit dhe arsimimit ta 
promovojë respektimin e të drejtave dhe lirive, të cilat i përmban Deklarata dhe përmes masave 
progresive nacionale dhe ndërkombëtare të sigurojë njohjen e tyre të përgjithshme e efikase, 
si dhe respektimin midis popujve të vendeve – anëtare dhe midis popujve të territoreve nën 
juridiksionin e tyre.

Krijuesit ideorë të këtij dokumenti e bënë këtë ngaqë konsideronin se nevojitet garanci për 
njohjen e dinjitetit të lindur dhe të të drejtave të barabarta e të patjetërsueshme të të gjithë 
anëtarëve të njerëzimit, meqë kjo themelohet mbi lirinë, drejtësinë dhe paqen në botë. Ata e bënë 
këtë sepse bota e ndjeu tmerrin e dy luftërave botërore, në të cilat pikërisht mosrespektimi dhe 
përçmimi i të drejtave të njeriut rezultuan me veprime barbare që paraqesin cenim të ndërgjegjes 
njerëzore dhe meqë krijimi i një bote në të cilën njerëzit do ta gëzonin lirinë e të shprehurit dhe 
besimit dhe do të çlirohen nga frika e luftës dhe varfërisë i shpallën si idealet më të larta të të 
gjithë njerëzve. Me këtë, popujt e Kombeve të Bashkuara e konfirmuan besimin e tyre në të drejtat 
themelore të njeriut, në dinjitetin dhe vlerën e personalitetit të njeriut dhe në të drejtat e barabarta 
të meshkujve dhe femrave, si dhe vendosën që ta ndihmojnë progresin shoqëror dhe standardet 
më të mira shoqërore në kushte të lirisë më të madhe.

Kjo, sepse u zotuan që ta ngritin respektimin universal dhe monitorimin e të drejtave dhe 
lirive të njeriut dhe ngaqë shpallën se kuptimi i përgjithshëm i këtyre të drejtave dhe lirive është 
me rëndësi të madhe për zbatimin e tërësishëm të angazhimeve të tyre.

Të nderuara zonja dhe zotërinj, kjo ishte ideja e krijuesve të Deklaratës Universale për të 
Drejtat e Njeriut, e cila paraqiste themelin e epokës së re në të kuptuarit e njeriut dhe marrëdhënieve 
gjithëpërfshirëse në një shoqëri dhe përgjithësisht në tërë botën. Epokë kjo, në të cilën popujt 
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filluan të punojnë në avancimin e vlerave sistemore në drejtim të avancimit të të drejtave dhe lirive 
të njeriut, në mënyrë që asnjëherë më të mos ndodhin tmerre të cilat i kanë përjetuar njerëzit 
gjatë periudhës së dy luftërave botërore.

Për fat të keq, edhe pse angazhimet e këtilla kontribuuan në drejtim të avancimit të 
mirëkuptimit dhe respektimit të të drejtave të njeriut, ato nuk rezultuan me çrrënjosen e plotë të 
luftërave, dhunës, varfërisë dhe një varg cenimesh të tjera serioze të të drejtave të njeriut me të 
cilat njerëzimi akoma ballafaqohet. Shënimi i përvjetorit të miratimit të Deklaratës Universale për 
të Drejtat e Njeriut, përherë duhet të jetë edhe një shkas më tepër që të mendojmë se deri ku ne 
si shoqëri kemi mbërritur sa i përket të arriturave të idealeve të kësaj Deklarate.

Duke e pasur parasysh se ky dokument, përkrah madhësisë së angazhimeve të cilat i përmban, 
nuk mund të paraqes garanci të vetme për avancimin e shkallës së respektimit dhe realizimit të 
të drejtave të njeriut, nga shpallja e Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut e deri më sot, 
janë miratuar një sërë dokumentesh në të cilat përveç se në mënyrë më konkrete përkufizohen 
të drejtat dhe liritë, përcaktohen edhe nevojat e ekzistimit të mekanizmave, të cilët do ta ndjekin 
realizimin dhe respektimin e të drejtave të njeriut, por edhe do t’i mbrojnë pikërisht atëherë kur 
sistemi do të dështojë dhe në këtë mënyrë do të kontribuojë në cenimin e tyre. 

Institucioni Avokat i Popullit është pikërisht ai mekanizëm, i cili është themeluar për t’i 
ndjekur gjendjet nga aspekti i realizimit dhe respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe për 
t’i mbrojtur kur do të konstatojë se ato janë shkelur nga ndonjë organ i administratës shtetërore 
ose nga organe apo organizata me autorizime publike.

Republika e Maqedonisë, këtë mekanizëm e inkorporoi në Kushtetutën e saj të parë si 
mekanizëm dhe si shtet i pavarur dhe sovran, me ç’rast në të njëjtën parashikoi një spektër të 
gjerë të të drejtave qytetare dhe politike, të cilat zunë vend qendror në Kushtetutë, ndërkaq 
sundimi i të drejtës dhe shteti ligjor u përkufizuan si parime themelore. Kur diskutojmë për faktin 
se ky Institucion është shpikje demokratike, para së gjithash kam parasysh specifikën e veprimit të 
tij pa instrumente të dhunshme, përkatësisht me metoda të cilat shpijnë në drejtim të humanizmit 
të të drejtave të njeriut, duke u futur thellë në rrënjët e tyre, me atë që duke i kuptuar nevojat e 
domosdoshme ato i bëjnë më të arritshme për të gjithë qytetarët.

Kjo për arsye të faktit se veprimet e tij, të cilat para së gjithash janë të orientuara drejt 
punës së administratës, nuk kanë për qëllim vetëm ta kritikojnë punën e organeve të cilat për çdo 
ditë vendosin për të drejtat e qytetarëve, por edhe ta nxisin ndjenjën e drejtësisë tek nëpunësit 
shtetërorë dhe nevojën për respektimin e ligjshmërisë në zbatimin e procedurave që do të thotë 
edhe arritjen e drejtësisë si prioritet më i lartë, ndërkaq me këtë administrata do të transformohet 
ashtu siç e dëshirojmë të gjithë, në shërbim të mirëfilltë të qytetarëve.

Ky është Institucioni, pa të cilin një shoqëri me parime demokratike të administrimit nuk mund 
të paramendohet, sidomos në vendet të cilat kalojnë në procesin e tranzicionit dhe të cilat ndeshen 
me vështirësi gjatë ballafaqimit me administratën, e cila akoma paraqet mënyrë burokratike të 
sjelljes. Duke e pasur parasysh se parimi i sundimit të së drejtës imponon respektimin e të drejtave 
dhe lirive të njeriut , Avokati i Popullit paraqitet si mekanizëm i cili në mënyrë qenësore kontribuon 
në funksionimin e parimit të sundimit të së drejtës, sepse kompetencë e tij esenciale është mbrojtja 
e të drejtave dhe lirive të njeriut të garantuara me legjislacionin vendas dhe aktet ndërkombëtare.

Institucioni Avokat i Popullit në Republikën e Maqedonisë ekziston tanimë 10 vjet dhe nga 
pikëpamja e strukturimit të tij në sistemin juridiko-politik, lirisht mund të them se i posedon të 
gjitha predispozitat e nevojshme për funksionim të suksesshëm, të cilat megjithatë, në segmente 
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të caktuara duhet të avancohen. Ky Institucion sot paraqet një mekanizëm pa të cilin proceset 
demokratike në shtet nuk do të kishin mundur të zhvillohen, sidomos kur kemi parasysh se shteti 
ynë, në mënyrë të qartë dhe transparente, e tregoi gatishmërinë e vet dhe vullnetin për ta përshkuar 
rrugën e cila çon drejt familjes së shteteve anëtare të Unionit Evropian.

Zhvillimi i Institucionit, në përputhje me rrjedhat bashkëkohore, përkatësisht decentralizimi 
i tij dhe formimi i zyrave rajonale, gjë që nuk është vetëm rezultat i vullnetit politik, por edhe i 
detektimit të nevojës për të qenë më afër qytetarëve, flet qartë se ky segment ose mekanizëm që 
vepron në shtet zhvillohet në përputhje me nevojat e qytetarëve dhe të drejtat e tyre, e që është 
një moment esencial në realizimin e funksionit të Avokatit të Popullit.

Puna e deritanishme rezulton me atë se Avokati i Popullit paraqet segment ndaj të cilit 
qytetarët manifestojnë besim, ndërsa nga ana tjetër edhe segment përmes të cilit Qeveria mund 
të njihet me parregullsitë në funksionimin e saj në një mënyrë objektive dhe të paanshme.

Së këtejmi, të nderuara zonja dhe zotërinj, raportet vjetore të Avokatit të Popullit dhe raportet 
e institucioneve relevante ndërkombëtare, të cilat e pasqyrojnë realisht gjendjen me të drejtat e 
njeriut, duhet të jenë bazë për marrjen e masave dhe aktiviteteve përkatëse për tejkalimin e 
dobësive të sistemit.

Duke e kaluar procesin e themelimit, Institucioni u ndesh me mosrespektim nga ana e 
organeve shtetërore, përkatësisht me mospranimin e rolit të tij në shoqëri. Kundër mohimeve të 
këtilla të funksionit të tij, Avokati i Popullit megjithatë vazhdoi me këmbëngulësi të veprojë në 
drejtim të vendosjes së një komunikimi përkatës me organet e pushtetit.

Por, e gjithë kjo, nuk do të mund të thoshim se ka rezultuar me një epilog të plotë pozitiv, 
përkatësisht me sjellje parimore dhe respektim të rekomandimeve të drejtuara, mirëpo sigurisht 
se është arritur progres, madje edhe respekt gjë që kontribuoi që rastet, të cilat i trajton Avokati 
i Popullit, në masë të madhe të përfundojnë pozitivisht, sa i përket aspektit të realizimit të të 
drejtave të qytetarëve.

Megjithatë, zonja dhe zotërinj, kjo nuk do të thotë se e kemi arritur nivelin përkatës të 
bashkëpunimit, i cili do të rezultonte me veprim efikas dhe konsekuent sipas kërkesave të qytetarëve 
dhe do ta rriste besimin e tyre ndaj institucioneve. Përkundrazi, akoma ekziston tendencë e veprimit 
të karakterit formal, ndërsa bashkëpunimi qenësor me Institucionin Avokat i Popullit edhe më tutje 
mungon, me çka pamundësohet realizimi i tërësishëm i funksionit të tij.

Nuk duhet harruar, zonja dhe zotërinj, se edhe krahas të gjitha predispozitave të domosdoshme 
ligjore për funksionim, megjithatë është e domosdoshme dhe e nevojshme përkrahja nga të gjitha 
organet dhe organizatat, pikërisht për shkak të faktit se veprimet e Avokatit të Popullit nuk e kanë 
karakterin e masave të detyrueshme. Nga ana tjetër, themelimi i zyrave rajonale, që u parashikua 
me Ligjin për Avokatin e Popullit të vitit 2003, dhe kompetenca e tij e re kushtetuese dhe ligjore 
për të ndërmarrë veprime për mbrojtjen e parimeve të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive në organet e pushtetit shtetërorë, gjithashtu kontribuoi 
që roli i tij në shoqëri të theksohet edhe më tepër, nëse merret parasysh se kjo është konform 
rrjedhave shtetërore, të cilat çojnë në drejtim të vendosjes së sistemit të marrëdhënieve, të cilat 
do ta ilustrojnë mirëbesimit multiektnik midis qytetarëve, gjë e cila është domosdoshmëri për jetë 
të qetë dhe prosperitet të shtetit.

Të nderuara zonja dhe zotërinj, kultivimi i tolerancës dhe të kuptuarit e diversiteteve ndërmjet 
bashkësive është themel për shoqëri stabile dhe të shëndetshme dhe së këtejmi me rëndësi të 
madhe është edhe mënyra në të cilën do të vendoset Avokati i Popullit pikërisht në këtë drejtim. 
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Qëndrimi i Avokatit të Popullit për çështjet që janë të kësaj natyre kaq delikate, në masë të madhe, 
është i rëndësishëm nëse kihet parasysh se në shoqëritë multikulturore gjithmonë ekziston rreziku 
i shfaqjes së konflikteve. Është çështje tjetër që në Republikën e Maqedonisë akoma nuk është 
miratuar Ligji për mosdiskriminim dhe e njëjta nuk është rregulluar në mënyrë përkatëse me 
dispozitat ligjore ekzistuese. Fakti se qytetarët në numër të vogël parashtrojnë parashtresa për 
diskriminim nuk do të thotë se këtë fenomen nuk e kemi në Republikën e Maqedonisë. Përkundrazi, 
ai ekziston në forma të ndryshme, por qytetarët nuk mund ta identifikojnë dhe së këtejmi edhe 
nuk e dinë se si të mbrohen. Shpresoj se me miratimin e Ligjit për mbrojtje nga diskriminimi, një 
pjesë e madhe e problemeve në këtë fushë, nga aspekti i hulumtimit të rasteve, do të tejkalohen, 
por edhe roli i Avokatit të Popullit do të theksohet akoma më shumë pikërisht në këtë segment. Në 
të vërtetë një gjë të këtillë e imponon edhe Kushtetuta.

E njëjta ka të bëjë edhe me çështjen në lidhje me torturën dhe veprimet e tjera të brutale, 
johumane, përçmuese, ose ndëshkuese, për çka besoj se me ratifikimin e Protokollit Fakultativ ndaj 
Konventës Kundër Torturës dhe ndryshimeve përkatëse të Ligjit për Avokatin e Popullit, Avokati 
i Popullit përfundimisht do të mundet shpejtë, me efikasitet dhe tërësisht t’i konstatojë gjendjet 
dhe të inicioj e mundësojë veprime përkatëse për përgjegjësinë e shkeljeve serioze të të drejtave 
të njeriut.

Zonja dhe zotërinj, këto çështje janë me rëndësi të madhe për zhvillimin tonë të mëtutjeshëm 
në planin e të drejtave të njeriut. Miratimi dhe aprovimi i dokumenteve dhe ligjeve ndërkombëtare 
nuk do të thotë garanci se të drejtat dhe liritë e njeriut në një shoqëri do të respektohen. Jo. 
Ndërgjegjësimi është ai që një shoqëri e bën të jetë e përgjegjshme dhe t’i respektojë rregullat, 
për të cilat është zotuar se do t’i respektojë, ndërsa ky është një proces në të cilin ne akoma 
duhet të punojmë. Sfidat kryesore, me të cilat ndeshemi gjatë punës sonë, nuk janë vetëm të 
karakterit formalo-juridik, përkundrazi, zonja e zotërinj, pengesë kryesore për implementimin e 
tërësishëm të rekomandimeve dhe kërkesave për punë të ligjshme dhe konsekuente edhe më tutje 
e pasqyron raportin dhe mirëkuptimin, përkatësisht moskuptimin nga ana e nëpunësve shtetërorë 
të institucionit dhe funksionit Avokat i Popullit në shoqëri.

Kritikat, në vend që të kuptohen në mënyrën e cila do të rezultonte me tejkalimin e dobësive 
dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, ndonjëherë interpretohen si sulm dhe ndaj tyre nuk 
ka qasje të mirëfilltë edhe pse kanë për qëllim që të ndihmojnë në realizimin konsekuent dhe të 
ligjshëm të të drejtave të qytetarëve, me ç’rast kontribuojmë drejt avancimit të marrëdhënieve të 
organeve të pushtetit dhe qytetarëve.

Të nderuara zonja dhe zotërinj, Republika e Maqedonisë, u përcaktua për rrugën e cila çon 
drejt avancimit të plotë të proceseve demokratike në shoqëri. Rrugë kjo, e cila para së gjithash 
duhet të shënohet me angazhimet për arritjen e një niveli përkatës të respektimit të të drejtave 
dhe lirive të njeriut. Së këtejmi, implementimi adekuat i rekomandimeve të Avokatit të Popullit 
do të thotë edhe një hap përpara në aspekt të të kuptuarit dhe vetëdijes për të drejtat e njeriut, 
të cilat e pasqyrojnë nivelin e demokracisë në një shoqëri. Nga këto shkaqe dëshiroj të potencoj 
se duhet të kapërcehet hendeku, i cili ekziston midis asaj që është vullnet i shprehur në mënyrë 
deklarative dhe asaj që është realizim praktik.

Zonja dhe zotërinj, 
Jetojmë në kohë e cila në masë të madhe është e shënuar me trazira globale, të cilat do të 

thonë sulm serioz mbi aspektin human të ekzistencës së njeriut, dhe për këtë shkak vlerësoj se 
përpjekjet tona për funksionim efikas i tejkalojnë kufijtë e shoqërive në të cilat jetojmë dhe të cilat 



132

lëvizin në drejtim të asaj që paraqet synim të gjithë botës, e ky është humanizimi i marrëdhënieve 
njerëzore dhe vendosja e rendit global, i cili do të karakterizohet me parime të larta dhe vetëdije 
për nevojën e respektimit të të drejtave të njeriut.

Faleminderit.
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BASHKËPUNIMI I AVOKATIT TË POPULLIT DHE AGJENCIA 
NDËRKOMBËTARE SUEDEZE PËR ZHVILLIM (SIDA) 

Mbështetja e Institucionit, veçanërisht fuqizimi i kapaciteteve 
të tij, vazhdoi me një ritëm të përforcuar, kështu që përmes 
Misionit të OSBE në Shkup, nga viti 2005, filloi të realizohet Projekti 
MOSP i Agjencisë Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim (SIDA), i 
cili parashikonte furnizimin e zyrave me pajisjet e domosdoshme 
informatike, trajnim për profesionalizimin plotësues të kuadrit nga 
këndvështrimi i shkathtësive për analizimin e lëndëve, udhëtimet 
studimore, organizimin e seminareve informative, tryeza të 
rrumbullakëta, fushata informative, emisione televizive, botimin 
periodik të Buletinit.

Në periudhën 2005-2011, në kuadër të këtij Projekti, u 
organizuan më shumë trajnime, punëtori, tryeza të rrumbullakëta 
dhe vizita studimore. Gjithashtu, u organizua trajnimi për të 
punësuarit me temë: “Identifikimi dhe veprimi i rasteve të 
diskriminimit”, seminare për nëpunësit shtetërorë dhe për mënyrat 
dhe nevojat e bashkëpunimit me Avokatin e Popullit, seminare 
me temë: “Bashkëpunimi i vetëqeverisjes lokale me Avokatin e 
Popullit”, si dhe seminari për “Avancimi i bashkëpunimit të pushtetit 
qendror dhe vetëqeverisjes lokale me Avokatin e Popullit”. Një 

pjesë e të punësuare, përmes vizitave studimore, patën mundësi të shkëmbejnë përvoja nga puna 
e zyrave të Ombudsmanit Parlamentar Suedez dhe Ombudsmanit të Sllovenisë.

Në vitin 2008 u organizua një fushatë e madhe e titulluar: “Ditët e hapura të Avokatit të 
Popullit”, në kuadër të së cilës në 15 qytete, me sloganin “Ke të drejta, mbroji të njëjtat” u vendos 
stenda në të cilin shpërndaheshin materiale promocionale me qëllim të njoftimit të qytetarëve me 
kompetencat dhe mandatin e Institucionit, ndërkohë që u organizuan 
tribuna dhe takime me Avokatin e Popullit. I gjithë materiali u botua 
në gjuhët e bashkësive të cilat jetojnë në Republikën e Maqedonisë.

Projekti mundësoi që përmes shfaqjes teatrale “Të njëjtë, në 
mënyrë të ndryshme” të trajtohet fenomeni i diskriminimit. Shfaqja 
teatrale me tekst të Venko Andonovski u vu në skenë në më shumë 
qytete të vendit në gjuhën maqedonase dhe shqipe.

Një pjesë e këtij Projekti ishte botimi periodik i buletinit / 
gazetës së Avokatit të Popullit, e cila i trajtonte temat e fushëveprimit 
të punës së Institucionit, ndërsa për qasje më të madhe deri te të 
gjitha kategoritë e qytetarëve, e njëjta u botua edhe në alfabetin e 
Brajanit i dedikuar personave të verbër dhe me pengesa në shikim. 
Gjithashtu, në kuadër të Projektit, në alfabetin e Brajanit u botua 
edhe broshura e përgjithshme në të cilën janë dhënë të dhënat për 
atë se kush është Avokati i Popullit, cili është roli i tij, kompetenca, 
si dhe se kur dhe si qytetari mund t’i drejtohet Avokatit të Popullit.

Pllakat nga Fushata, 
“Ditët e hapura të Avokatit të Popullit”

Gazeta e Avokatit të Popullit 
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Përveç fushatës, “Ditët e hapura të Avokatit të Popullit”, me qëllim të promovimit më të madh 
të Institucionit, në televizionin A1 emitohej emision i veçantë me titull: “Nuk je vetëm”, në të cilin 
Avokati i Popullit u përgjigjej pyetjeve të qytetarëve dhe njëkohësisht në studio, bashkë me të 
ftuarit e tjerë, diskutohej se si të përmirësohen gjendjet me të drejtat e qytetarëve në fusha të 
caktuara, varësisht nga tema e emisionit.

Në këtë periudhë, me ndihmën e Misionit të OSBE-së në Shkup, zyra e Avokatit të Popullit 
për herë parë, përmes instalimit të linjës telefonike falas (0800 54321) e zgjeroi fushëveprimin e 
monitorimit të procesit, kështu që qytetarëve iu dha mundësia të denoncojnë parregullsi zgjedhore 
një muaj para mbajtjes së zgjedhjeve, për dallim nga praktikat e deritanishme kur një gjë e këtillë 
bëhej vetëm në ditën e mbajtjes së tyre.

Promovimi i linjës telefonike falas për denoncimin e parregullsive zgjedhorePllakat “Mbroje të drejtën tënde të 
zgjedhjes”
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FRAGMENTE NGA EVALIUIMI I PARË DHE I DYTË TË INSTITUCIONIT TË 
ZBATUARA NGA TIMO MANINEN

Për përcaktimin e nevojës për projekte, me ndihmën e të cilëve do të përmirësoheshin 
kapacitetet e Institucionit, në periudhën kohore dhjetor 2004 – mars 2005, eksperti i pavarur 
Timo Maninen realizoi vlerësim/evaluim nga i cili dha konkluzione konkrete. Konsulenti i 
njëjtë e realizoi edhe evaluimin e dytë, i cili e përfshiu periudhën kohore të viteve 2005-2011.
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Timo Maninen. LL.M. Konsulent, Shkup, prill 2005, 
fragmente nga Vlerësimi i Pavarur i Institucionit Avokat i Popullit  

Konkluzione

Zyra dhe struktura e Avokatit të Popullit, si dhe aftësitë dhe sjellja e të punësuarve ofron 
bazë të shkëlqyeshme për zhvillimin e performancës së lartë të këtij Institucioni sipas Standardeve 
moderne evropiane. Shumë prej sistemeve të Avokatit të Popullit tanimë korrespondojnë me ato 
standarde. Për shembull, procedura hetimore është në mënyrë principiale e ngjashme me atë të 
Ombudsmanit Parlamentar Suedez.

Duke e marrë parasysh këtë, në këtë Raport propozoj hapa të 
cilët në periudhën e implementimit (përfundimisht me muajin dhjetor 
të vitit 2005), kanë synuar drejt përmirësimit të organizuar dhe 
prakticitetin e Zyrës së Avokatit të Popullit.

Buxheti i Projektit, me përafërsisht 230.000 euro, mund t’i mbaj 
hapat e propozuar nga të cilët më i rëndësishëm është trajnimi i 
juristëve në Institucion, por edhe i realizuesve. Buxheti, po ashtu do 
të kontribuoj për mbindërtimin e pajisjes deri në një kufi të caktuar. 
Vlerësimi, gjithashtu, e identifikoi përmirësimin e fushave edhe pas 
vitit 2005, si për shembull kontrollin e TI-së të tanishme dhe punën 
e vazhdueshme për miratimin e ndryshimeve të Ligjit për Avokatin e 
Popullit (më pas duhet të fillojë gjatë zbatimit të projektit, por pritet 
të vazhdoj edhe pas vitit 2005).

Në aspekt të strukturës organizative të personelit, konstatim 
i miratuar është se emërimi i zëvendësve të zyrave rajonale është 
vital. Vlerësim i Institucionit Avokat i Popullit (dhjetor 2004 – mars 
2005). Punësimi i përkthyesve plotësues gjithashtu, është shumë i 

rëndësishëm. Përveç kësaj, numri i të punësuarve, me sa duket, i plotëson nevojat rrjedhëse. Sa 
u përket nevojave të ardhshme dhe strukturës së planifikuar të personelit, konstatim i imi është 
se organizata do të duhej të zvogëlohet (shih tabelën në vazhdim). Kjo, Avokatit të Popullit do t’i 
jepte argument për të kërkuar alokimin e fondeve për nevojat e Institucionit.

Në Raport u përmend se njëra nga barrierat e rëndësishme për rritjen e efektivitetit është 
mënyra me të cilën realizohet buxheti i Avokatit të Popullit nga ana e Qeverisë. Unë propozova që 
Avokati i Popullit të punoj në mënyrë intensive në miratimin e ndryshimeve të Ligjit për Avokatin e 
Popullit dhe ligjeve të tjera relevante, me qëllim që ta evitoj kontrollin e Qeverisë mbi buxhetin e 
Avokatit të Popullit. Procedura për emërimin dhe shkarkimin e Avokatit të Popullit është gjithashtu 
çështje e ndryshimeve të Ligjit për Avokatin e Popullit, në mënyrë që të zvogëlohet rreziku nga 
kontrolli politik mbi Avokatin e Popullit dhe zëvendësve të tij. Lidhur me këtë janë propozuar hapa 
të ndryshëm.

Besimi i qytetarëve është shtyllë për funksionimin e drejtë të Institucionit.
Besimi i këtillë realizohet përmes angazhimit të vazhdueshëm dhe këmbëngulës për zbatimin 

e hetimeve me kualitet të lartë dhe realizimin e fushatës së planifikuar dhe inteligjente për 
stimulimin e vetëdijes përmes mediave dhe burimeve të tjera. Këtu mund të theksohet edhe 

Evaluimi i parë i Timo Maninen – 
viti 2005
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mundësia e caktimit të Avokatit të Popullit si mediator midis grupeve etnike. Kjo është dukuri me 
rëndësi shumë të madhe në rastin e Maqedonisë.

Rëndësia e rolit të këtillë është vështirë të vlerësohet (komparacion relevant është për shembull 
situata në Kosovë dhe Ombudsmani i tyre). Avokati i Popullit ka mundësi të jashtëzakonshme të 
kontribuoj për situatë etnike të qëndrueshme dhe për plotësimin e përfaqësimit të drejtë në të 
gjitha organet qeveritare. Mund të bëjë shumë me autorizimet ekzistuese dhe akoma më shumë 
me propozimet e përmirësuara. Disa masa janë propozuar për përmirësimin e punës së Avokati 
i Popullit, në rastet e mosdiskriminimit (trajnime shtesë, studime, manualë të shkruar, regjistrim 
i përmirësuar i rasteve të diskriminimit). Si përpjekje plotësuese, për arritjen e përfaqësimit të 
drejtë, është propozuar të përgatitet Plan Veprimi për përfaqësimin e drejtë në nivel nacional, si 
dhe të filloj veprimi hulumtues për përfaqësimin e drejtë, të kërkoj listë për përfaqësimin e drejtë 
nga organet që janë në kompetencë të Avokatit të Popullit dhe (si përfaqësim i drejtë i brendshëm) 
të punësoj përkthyes të ndryshëm dhe ngjashëm.

Unë mund ta mbështes vendimin e Avokatit të Popullit të merret me rastet e diskriminimit 
(përfshirë edhe të drejtat gjinore), në zyrën qendrore në Shkup.

Në rajone të caktuara, situata etnike ka nevojë për mbikëqyrje për së afërmi dhe për 
përsëritje të vazhdueshme të vlerësimit të kësaj çështje, si dhe për përgjegjësi dhe gatishmëri 
për ndryshime, nëse rrethanat imponojnë se mosdiskriminimi – veçanërisht kundërthëniet etnike 
– duhet të trajtohen në nivel lokal. Së këtejmi, përveç zëvendësit për çështjen e të drejtave të 
fëmijëve dhe çështjet e tjera, angazhohet edhe Avokati i  Popullit në zyrën qendrore në Shkup.

Rekomandimet në këtë Raport nuk janë në kundërshtim me këtë model. Vlerësimi ekzistues i 
Institucionit Avokat i Popullit, dhjetor 2004 – mars 2005, rekomandon se është e drejtë e Avokatit 
të Popullit të miratoj konkluzione për veprim lidhur me mosdiskriminimin e të drejtave të fëmijëve 
në nivel vendor, dhe kjo duhet të inkorporohet në rregullimin e brendshëm të Institucionit Avokat 
i Popullit.

Sa i përket veprimit për rastet konkrete, rekomandimet janë që procesi të jetë më efektiv 
dhe i njëjti ta kundërshtoj mosbashkëpunimin, pa e cenuar pavarësinë e gjykatës ose të trupave 
të tjerë. Duhet të merret parasysh se Institucioni Ombudsman nuk duhet ta ketë vetëm besimin e 
qytetarëve, por edhe të autoriteteve të cilët janë në kompetencë të tij. Autoriteteve nuk duhet t’u 
jepet shkas që të dyshojnë në objektivitetin dhe profesionalizmin e Avokatit të Popullit.

Krahas hapave të propozuar dhe ndryshimeve të Ligjit për Avokatin e Popullit dhe akteve 
tjera, Avokatit të Popullit duhet t’i jepen mekanizma shtesë dhe më efektivë për të zbatuar hetime 
përkatëse, si dhe t’i angazhoj autoritetet ndaj të cilëve vepron me kompetencë, t’i dërgojnë 
dokumentet dhe informatat e ndryshme. Shembull për rekomandim të masës është përcaktimi i 
dënimit administrativ në para, duke e cilësuar mosbashkëpunimin si shkelje disiplinore, të drejtë 
për qasje në informata, duke i zvogëluar kufizimet e panevojshme të të drejtave të Avokatit të 
Popullit për vlerësim të mirë.

Është kënaqësi të shihet se nëpunësit e Zyrës së Avokatit të Popullit, jo vetëm që kërkojnë 
trajnim shtesë, por edhe se kanë ide të arsyeshme për aktivitete relevante. Së këtejmi, të dhënat 
e nëpunësve janë të rëndësishme për trajnimet e propozuara në Kapitullin 18. Aktivitetet synojnë 
komponentë të ndryshëm kualitativ nga hetimi dhe procesi i informimit, siç është objektiviteti i 
rritur, efikasiteti dhe fokusimi tek informimi gjatë rrjedhës së hetimit (shih: Kapitulli 8). Kualiteti, 
gjithashtu, do të rritet me aktivitetet siç janë trajnimet e avancuara për të drejtat e njeriut dhe 
studimet e përqendruara tek sistemi i Ombudsmanit suedez me përvojë të gjatë. Qëndrueshmëria 
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e këtyre aktiviteteve të trajnimit do të sigurohet deri në shkallën e hartimit të Udhëzuesve dhe 
trajnimeve të njëpasnjëshme dhe ngjashëm.

Pas përfundimit të Projekti MOSP, Timo Maninen realizoi edhe një evaluim, me qëllim të 
perceptimit të efekteve nga i njëjti.



139

20 vjet Avokat i Popullit

Evaluimi i dytë i Timo Maninen - 
vitet 2005 - 2011

Timo Maninen. M. Maninen LL. M. Konsulent, 
fragmente nga Vlerësimi i Pavarur i Institucionit Avokat i Popullit 2005-2011
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DHJETË VJET NGA THEMELIMI I INSTITUCIONIT AVOKAT I POPULLIT

Ме rastin e shënimit të dhjetëvjetorit të funksionimit të Institucionit Avokat i Popullit 
dhe gjashtëdhjetë vjetorit të miratimit të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut, 
Avokati i Populli, z. Ixhet Memeti, organizoi pritje solemne në hotelin “Holidej In” në Shkup.

Gjithashtu, më datë 15 tetor 2008, në Shkup u organizua edhe Tryeza e rrumbullakët 
me temë: “Ardhmëria dhe sfidat e Institucionit Avokat i Popullit”.
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Ixhet Memeti, Avokat i Popullit, 
fjalimi në Tryezën e rrumbullakët, Shkup, dhjetor 2008

10 VJETORI I ZHVILLIMIT DHE ARRITJEVE TË INSTITUCIONIT 
AVOKAT I POPULLIT 

Shoqëria, e cila synon ta arrijë shkallën e respektimit të të drejtave të qytetarëve, e cila do 
t’u mundësojë jetë dinjitoze dhe humane, në botën e sotme moderne nuk mund të paramendohet 
pa ekzistimin e mekanizmave për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

Sipas kësaj, Institucioni Ombudsman është një shpikje demokratike që në kushtet e ndarjes 
së pushtetit në: ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor ka për qëllim që me funksionimin e vet t’i 
sinjalizojë kufijtë e praktikimit të secilit pushtet veç e veç.

Vet fakti që në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, të vitit 1991, u parashikua diapazon 
më i gjerë i të drejtave qytetare dhe politike dhe ato zunë vend qendror në Kushtetutë, ndërkaq 
sundimi i së drejtës dhe shtetit ligjor u përkufizuan si parime themelore, ishte edhe një arsye më 
shumë që hartuesi i Kushtetutës ta parashikonte Institucionin Avokat i Popullit – Ombudsmanin.

Institucioni, gjatë punës së tij 11 vjeçare, shënoi zhvillim të dukshëm, por njëkohësisht u 
ballafaqua edhe me vështirësi serioze gjatë realizimit të funksionit të tij, e gjithë kjo si rezultat i 
vazhdimit të sjelljes dhe veprimit burokratik të administratës shtetërore. 

Pra, rruga e zhvillimit të Institucionit njëherazi ishte edhe rrugë e përshkuar me vështirësi 
dhe përpjekje për të ndryshuar mentalitetin e administratës shtetërore dhe nëpunësve të saj.

E them këtë meqë ishte dhe akoma është e vështirë që mendimi i Ombudsmanit të imponohet 
në punën e administratës shtetërore, sidomos nëse kemi parasysh se ai, në veprimin e vet nuk 
shfrytëzon mjete të detyrimit apo çfarë do qoftë sanksione të tjera.

Duke e kaluar procesin e vendosjes, përkatësisht gjetjen e hapësirës për veprim në sistem, 
Institucioni ndeshej me mosrespektimin e rekomandimeve dhe mendimeve apo thënë me fjalë 
të tjera minimizimin e rolit të tij. Kundër sulmeve të këtilla mbi funksionin e tij, Ombudsmani 
vazhdoi të veprojë në drejtim të vendosjes së një komunikimi përkatës edhe atë përmes formës së 
mbajtjes së seminareve dhe aktiviteteve tjera në të cilët pjesëmarrës ishin nëpunësit shtetërorë, 
nga njëra anë, dhe Ombudsmanit, nga ana tjetër. Krahas kësaj, e gjithë kjo, nuk mund të themi 
se pati në epilog tërësisht pozitiv, përkatësisht me sjellje parimore dhe respektim të vendimeve të 
tij, megjithatë u arrit një reputacion, por edhe respekt, gjë që kontribuoi që rastet të cilat i trajton 
Ombudsmani, në masë të madhe, të përfundojnë pozitivisht nga aspekti i realizimit të të drejtave 
të qytetarëve.

Në këtë drejtim, nëse para njëmbëdhjetë vitesh, Institucioni ballafaqohej me injorimin e 
ndërhyrjeve të tij edhe atë, para së gjithash, për shkak të moskuptimit të funksionit të tij, sot, 
Institucioni mund të lavdërohet se pas ndërhyrjeve shënon përqindje më të lartë të rasteve të 
zgjidhura, përkatësisht implementim të rekomandimeve të Ombudsmanit.

Nga ana tjetër, një gjë e këtillë, në asnjë rast nuk duhet dhe nuk guxon të kuptohet se 
Ombudsmani e ka arritur atë që do të thotë realizim përkatës dhe i tërësishëm i funksionit të tij, 
ngaqë akoma kemi një numër të madh të rasteve ku pikërisht elementi subjektiv, përkatësisht 
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mosveprimi i nëpunësve shtetërorë është shkak për moszgjidhjen e rasteve dhe të drejtave të 
parealizuara të qytetarëve.

Sfera e të drejtave të njeriut në Republikën e Maqedonisë, akoma paraqet fushë në të cilën 
duhet të punohet shumë, por jo vetëm nga Ombudsmani por edhe nga të gjitha institucionet 
shtetërore të cilët në punën e tyre vendosin për të drejtat e qytetarëve.

Mënyra, në të cilën funksionojnë organet e administratës shtetërore dhe organet e organizatat 
e tjera me autorizime publike në një shoqëri, është ilustrim i asaj se në ç’masë dhe me sa efikasitet 
qytetarët i realizojnë të drejtat e tyre të garantuara me Kushtetutë dhe ligj.

Qytetari detyrohet të komunikojë me administratën shtetërore në mënyrë që të ekzistojë në 
mjedisin e tij, si dhe t’i realizojë të drejtat dhe liritë themelore, prandaj imponohet përfundimi se 
për jetën e qytetarëve me rëndësi tejet të madhe është sjellja dhe veprimi efikas dhe i ligjshëm i 
organeve shtetërore të cilët vendosin për të drejtat e tyre.

Për fat të keq, kjo sidomos ka të bëjë me vendet të cilat kalojnë nëpër procesin e vështirë të 
tranzicionit, ku organet e administratës shtetërore nuk e realizojnë me konsekuencë rolin e tyre 
dhe nuk u shërbejnë qytetarëve në atë mënyrë me të cilën do t’u ofronin siguri juridike dhe besim.

Së këtejmi, është shumë me rëndësi funksionimi i mekanizmave kontrollues, siç është 
Ombudsmani, të mbështetet nga shoqëria dhe t’i lihet hapësirë që pa kurrfarë pengesash ta 
realizojë rolin e tij tejet të rëndësishëm të korrigjuesit kur bëhet fjalë për veprimin e administratës 
dhe njëkohësisht të jetë mbrojtës i të drejtave dhe lirive të njeriut.

Padyshim se roli i ombudsmanit, në shoqëritë në të cilat akoma luftohet sjellja burokratike 
e nëpunësve shtetërorë, është me rëndësi esenciale për qytetarët, por nga ana tjetër dekurajues 
është fakti se ende nuk ka vetëdije për atë se ombudsmani ekziston për t’i ndihmuar edhe 
administratës publike që ajo ta realizojë funksionin e saj themelor.

Në kushte të këtilla, qytetari dhe nëpunësi shtetëror kryesisht shikohen si kundërshtarë 
dhe pikërisht në këtë segment ombudsmani e manifeston edhe rolin e mediatorit midis këtyre dy 
palëve.

Veprimet e tij, të cilat përmbajnë rekomandime dhe sugjerime për zgjidhje të drejtë të punës 
juridike, në masë të madhe, u ndihmojnë qytetarëve që t’u shmangen procedurave të stërzgjatura 
administrative dhe gjyqësore, ndërkaq, në të njëjtën kohë, nëpunësve shtetërorë ua lehtësojnë 
kryerjen e detyrave të punës.

Nga ana tjetër, ekziston edhe një komponentë psikologjike ngaqë edhe në rastet kur 
ombudsmani nuk është kompetent për t’i ndihmuar palës, megjithatë qytetari ndihet i kënaqur 
sepse pa iu nënshtruar kurrfarë shpenzimeve dikush i ka kushtuar vëmendje, e ka dëgjuar, e ka 
këshilluar dhe është angazhuar rreth problemeve të tij. Ky faktor psikologjik është me rëndësi 
të madhe. Ai shpie deri tek humanizmi i raportit midis administratës dhe qytetarëve dhe aq më 
shumë deri tek rrënimi i murit, përkatësisht barrierave ndërmjet tyre apo thënë më thjeshtë shpie 
drejt avancimit të raporteve midis organeve të pushtetit dhe qytetarëve.

Megjithatë, ky proces kërkon angazhime të mëdha edhe atë jo vetëm në planin e punës 
me lëndë dhe zgjidhjes së problemeve individuale të qytetarëve, përkundrazi qasja globale drejt 
ndryshimit të vetëdijes dhe ndërgjegjes së nëpunësve shtetërorë, me anë të promovimit në 
vazhdimësi të të drejtave të njeriut dhe nevojës për respektimin, edukimin dhe përsosjen e tyre 
është ajo që këtë proces mund ta bëjë më frytdhënës.

Mënyrat, të cilat i shfrytëzon Ombudsmani gjatë realizimit të këtyre principeve, gjithsesi janë 
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të ndërlidhura me parimin e transparencës, efikasitetin dhe profesionalizmin në punë, gjë që duhet 
të paraqesë pikë referimi të asaj se si duhet të sillet dhe funksionojë administrata shtetërore.

Po ashtu, çdo ditë e më tepër, Ombudsmani punon në kontekst të asaj që administratës 
shtetërore t’ia bëjë me dije se me veprimin që bën ka për qëllim t’i ndihmojë në kuptim të përsosjes 
së saj dhe me këtë rast t’u ndihmojë edhe qytetarëve që ta fitojnë besimin e atyre që vendosin për 
të drejtat e tyre.

Instrumentet e Ombudsmanit, sa i përket rolit të tij, nuk kanë karakter të akteve detyruese, 
pra nisur nga kjo, si dhe nëse të njëjtët rezultojnë me epilog pozitiv janë tregues të asaj se 
shoqëria vërtetë ecë përpara në mbindërtimin e funksionimit të vet.

Veprimtaria e Ombudsmanit, sipas parashtresave të qytetarëve, të cilat kanë të bëjnë me 
procedurat administrative, është ajo që paraqet funksionin e tij thelbësor dhe më të rëndësishëm. 
Së këtejmi, Ombudsmani përveç që vepron në përshpejtimin e procedurave, ai vepron edhe nga 
pikëpamja juridike me rekomandimet e tij të cilat shkojnë në drejtim të zbatimit të drejtë dhe me 
konsekuencë të ligjit, gjë që do të thotë edhe realizim efektiv i të drejtës së qytetarit. Mirëpo, jo 
rrallë herë, Ombudsmani ndërmerr edhe veprime të karakterit joformal, në rastet kur vlerëson se 
me vullnet të mirë të organit mund të ndikojë për epilog më të drejtë për qytetarin duke e aplikuar 
dhe sugjeruar parimin e drejtësisë. Në këtë pjesë manifestohet edhe roli i tij prej mediatori, nëse 
kihet parasysh se edhe kur bëhet fjalë për sjellje të pahijshme dhe përçmuese ndaj qytetarëve, nga 
ana e nëpunësve shtetërorë, Ombudsmani vepron me këshillat e tij, duke e sugjeruar kodeksin e 
sjelljes së mirë në punën administrative, me ç’rast produkti i fundit shpeshherë është satisfaksioni 
moral gjë që për qytetarët paraqet precedent i cili mund tua ndryshojë qëndrimin ndaj administratës.

Njëri prej instrumenteve më të fuqishëm të Ombudsmanit është shpalosja publike e 
karakteristikave negative të punës së administratës shtetërore, gjë të cilën disa e kuptojnë si 
njollosje publike, por unë, përkundrazi konsideroj se kjo është një metodë përkatëse e transparencës 
në punën e Ombudsmanit, i cili përveç që duhet të flasë hapur për punën e tij, duhet t’i shpalos 
publikisht gjendjet të cilat i ka konstatuar. Kjo metodë, drejtpërsëdrejti ndikon në vetëdijen dhe 
ndërgjegjen e nëpunësve shtetërorë dhe gjatë punës së deritanishme është treguar mjaft efikase, 
edhe pse personalisht, unë jam i bindur se ky instrument duhet të shfrytëzohet vetëm atëherë kur 
deri në fund të jetë konstatuar gjendja faktike dhe kur t’i kemi në dispozicion të gjitha argumentet 
për ta kritikuar organin shtetëror.

Në të njëjtën kohë, jam ithtarë i idesë se Ombudsmani nuk duhet dhe nuk guxon të vihet 
në rolin e kritikuesit permanent. Përkundrazi, konsideroj se një gjë e tillë mund të ketë efekt 
kundërproduktiv dhe për këtë shkak në deklaratat publike bëj përpjekje që përveç që i potencoj 
gjendjet negative, njëkohësisht i theksoj edhe shkaqet objektive për gjendjet e këtilla, të cilat nuk 
varen nga nëpunësit shtetërorë, por edhe elementet pozitive, përkatësisht progresin e shënuar në 
bashkëpunimin me Ombudsmanin.

Megjithatë, siç theksova më lartë, ombudsmanët e vendeve në tranzicion ballafaqohen me 
vështirësi plotësuese sepse përveç që përballen me problemet sistemore ata ndeshen edhe me 
barriera të natyrës subjektive, të cilat janë të ndërlidhura me vetëdijen e funksionarëve dhe me të 
gjithë ata që e praktikojnë pushtetin.

Qëndrimi refuzues i administratës, ndaj veprimeve të Ombudsmanit, gjithashtu vërehet se 
paraqitet edhe si rezultat i asaj se nuk ekziston kooperativitet edhe nga organet e tjera, siç është 
për shembull Kuvendi. E them këtë për shkak se raportet vjetore, për gjendjet që kanë të bëjnë 
me të drejtat e njeriut, të cilin Ombudsmani ia dërgon këtij organi, nuk shqyrtohen thellësisht dhe 
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në këtë mënyrë nuk shfrytëzohet mundësia për t’u kryer një kontroll politik i Qeverisë, nga njëra 
anë, dhe të kihet pasqyrë puna e organeve të administratës shtetërore, nga ana tjetër.

Megjithatë, me të drejtë mund të thuhet se një shpikje demokratike, siç është Institucioni 
i Ombudsmanit nuk mundet vetvetiu ta zgjidhë problemin e mbrojtjes të të drejtave dhe lirive të 
qytetarëve. Përkundrazi, çdo kund në botë Ombudsmani është paramenduar të veproj në frymën 
e demokracisë, me qeveri dhe administratë kooperative, të cilat si tërësi administrojnë në mënyrë 
efikase dhe mirëfilli janë të interesuar për eliminimin e mangësive dhe parregullsive të cilat mund 
të bëhen pa qëllim.

Duke u nisur nga fakti se si Institucion, Ombudsmani vepron nga pozita e autoritetit mbi 
bazë të parimeve të paanshmërisë, objektivitetit dhe profesionalizmit, në suaza të një shoqërie 
multikulturore, siç është Republika e Maqedonisë, ka hapësirë të madhe për veprim edhe dhe 
në këtë plan, sidomos nga  aspekti i mbrojtjes të të drejtave të garantuara të pjesëtarëve të 
bashkësive të cilat nuk janë shumicë. Kjo, sidomos rezultoi pas miratimit të Ligjit për Avokatin e 
Popullit, në vitin 2003, si rezultat i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit dhe ndryshimeve të Kushtetuese 
të Republikës së Maqedonisë, me çka u zgjeruan edhe kompetencat e tij në kontekst të ndjekjes së 
realizimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat dhe mbrojtjes nga diskriminimi.

Përcaktimet e këtilla, në funksionin e Ombudsmanit, do të thonë krijim i një mekanizmi të ri 
aktiv në shoqëri, me qëllimin kryesor për ta ruajtur balancimin e qëndrueshmërisë së marrëdhënieve 
ndërnacionale dhe njëkohësisht segment i cili me rolin e tij, të dedikuar si ndërmjetësues, do të 
veprojë në drejtim të vendosjes së kritereve të drejta qytetëruare, evropiane dhe botërore në 
mirëkuptimin e marrëdhënieve ndërnacionale dhe njëkohësisht do të kontribuojë për avancimin e 
tyre.

Zgjerimi i kompetencave të Ombudsmanit në këtë drejtim ishte rezultat edhe i nevojave të 
qytetarëve, gjë që është me rëndësi të veçantë sepse Ombudsmani duhet të veprojë gjithmonë 
në drejtim të rrjedhave të reja, duke e pasur parasysh se zhvillimi i shoqërisë bart me vete edhe 
forma të reja të cenimit të të drejtave.

Së këtejmi, zhvillimi i projekteve nga ana e Institucionit dhe zhvillimi i metodave të punës, 
çdoherë lëvizë në drejtim të nevojave të cilat i kanë qytetarët me zhvillimin e shoqërisë.

Nëse thuhet se Ombudsmani duhet të jetë reformator i vetëdijes dhe ndërgjegjes, si dhe i 
kulturës gjatë veprimit të administratës në një shoqëri, pa dyshim se edhe zhvillimi i Institucionit 
çdoherë duhet ta ndjek pulsin e qytetarëve dhe nevojave të tyre.

Gjatë periudhës në vijim, Institucioni do të ballafaqohet me përforcimin e kompetencave 
në dy sfera, të cilat drejtpërsëdrejti prekin të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, ndërkaq këto 
janë: mbrojtja nga tortura dhe mbrojtja nga diskriminimi, të cilat si tema do të diskutohen edhe në 
Tryezën e sotme të rrumbullakët, e që konsideroj se në masë të konsiderueshme do të na ndihmojë 
për konceptimin e aktiviteteve tona në këto fusha.

Kolegë të nderuar,
Jetojmë në një kohë e cila karakterizohet me shqetësime, përkatësisht trazira globale, të 

cilat mund të shndërrohen në atak serioz mbi aspektin human të jetesës sonë, prandaj vlerësoj 
se angazhimet tona për funksionim efikas i tejkalojnë kufijtë e shoqërive në të cilat jetojmë dhe 
shpijnë në drejtim të asaj që paraqet synim i gjithë botës, e ky është humanizmi i marrëdhënieve 
njerëzore dhe vendosja e një rendi global, i cili do të karakterizohet me principe dhe ndërgjegjësim 
të lartë për nevojën e të drejtave të njeriut.   

Faleminderit.
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Rrjedhat bashkëkohore në shoqëri vunë në dukje se ka nevojë për monitorimin dhe përshtatjen 
e tyre, para së gjithash, të institucioneve të cilat veprojnë në fushën e të drejtave dhe lirive të 
njeriut dhe veçanërisht të Institucionit Avokat i Popullit. Nevoja e parandalimit, para së gjithash, të 
personave të privua nga liria për të cilët ekziston rrezik i madh se do të mund të ekspozoheshin në 
torturë, trajtim johuman, si dhe në lloje tjera të trajtimit brutal dhe jonjerëzor, çoi deri në ndryshim 
të konsiderueshëm të rolit të Institucionit i cili e mori mandatin për t’i parandaluar këto dukuri 
negative shoqërore.

Përkatësisht, dokumentet ndërkombëtare dhe vendase, 
fokusin e tyre e vinin mbi përcaktimin e rregullave dhe 
dispozitave për mbrojtjen e personave të cilët vuajnë dënim 
me burgim dhe të gjithë personave të tjerë të cilët në mënyrë 
tjetër janë privuar nga liria. Megjithatë, praktika tregon se 
përcaktimi i këtyre rregullave ose dispozitave nuk janë të 
mjaftueshme për shkak se thuaja se të gjitha shoqëritë, 
edhe sot e kësaj dite, ballafaqohen me probleme të sigurimit 
të trajtimit human të personave të privuar nga liria.

Për këtë shkak, përveç garancive me shkrim për të drejtat 
e personave të privuar nga liria, bashkësia ndërkombëtare 
ka parashikuar një sërë trupash, si në nivel botëror, ashtu 
edhe në atë evropian, të cilët i monitorojnë gjendjet nga 
aspekti i respektimit dhe zbatimit në praktikë të këtyre 
rregullave. Jo rastësisht, përveç Konventës Kundër Torturës 
të Këshillit të Evropës dhe themelimit të Komitetit Kundër 
Torturës, u miratua edhe Protokolli Fakultativ i Konventës 
për Parandalimin e Torturës i KB-së, si dhe u themelua 
Nënkomiteti për Parandalimin e Torturës por, gjithashtu, u 
parashikua edhe krijimi i Mekanizmit Parandalues Nacional 
(MPN) në vendet të cilat e kanë ratifikuar këtë Protokoll.

Me ratifikimin e Protokollit Fakultativ të Konventës 
Kundër Torturës dhe Llojeve tjera të Trajtimit Brutal, 
Jonjerëzor, Nënçmues ose Ndëshkues të OKB-së, në dhjetor 
të vitit 2008, Avokati i Popullit u emërua si Mekanizëm 
Parandalues Nacional, me mundësi të bashkëpunoj me 
organizatat joqeveritare në Republikën e Maqedonisë dhe 
organizatat të cilat kanë statusin e organizatave humanitare 
në Republikën e Maqedonisë. 

Për shkak të nevojës për harmonizimin e dispozitave të 
Ligjit për ratifikimin e Protokollit Fakultativ të Konventës Kundër Torturës dhe Llojeve të tjera të 
Trajtimit Brutal, Jonjerëzor, Nënçmues ose Ndëshkues, nevoja për t’u theksuar kujdesi i posaçëm i 
shtetit ndaj fëmijës, duke e marrë parasysh papjekurinë fizike dhe mendore të tij, për çka udhëzon 
Konventa për të Drejtat e Fëmijës e OKB-së dhe nevoja për mbrojtje plotësuese të personave 

Ndryshime të Ligjit për Avokatin e Popullit - 
2009
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invalidë dhe pjesëmarrja e barabartë e tyre në jetën shoqërore, në vitin 2009 u miratuan ndryshimet 
dhe plotësimet e Ligjit për Avokatin e Popullit.

Me këto ndryshime, me qëllim të sigurimit të mbrojtjes së veçantë u formua Seksioni për 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuar, Seksioni për mbrojtjen e 
qytetarëve nga diskriminimi dhe tortura dhe llojet e tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues 
ose ndëshkues, si dhe Seksioni për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të qytetarëve. Njëkohësisht, 
në planin normativ u bënë përpjekje edhe për përforcimin e pavarësisë financiare të Avokatit të 
Popullit.



150

Ivan Shelih, Zëvendës Avokat i Popullit i 
Republikës së Sllovenisë

AVOKATI I POPULLIT NË ROLIN E MEKANIZMIT PARANDALUES 
NACIONAL 

Protokolli Fakultativ i Konventës kundër Torturës dhe Trajtimeve tjera Brutale, Jonjerëzore, 
Nënçmuese ose Ndëshkuese (në tekstin e mëposhtëm: Protokolli Fakultativ), i miratuar nga 
Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara më datë 18 dhjetor të vitit 
2002 dhe i mundësuar për nënshkrim dhe ratifikim më datë 4 shkurt të vitit 2003, inkorporon 
sistem të vizitave të rregullta (parandaluese) të cilat i realizojnë trupat e pavarur ndërkombëtarë 
dhe nacionalë në vendet ku njerëzit privohen nga liria, me qëllim të parandalimit të torturës dhe 
trajtimeve tjera brutale, jonjerëzore dhe ndëshkuese (Neni 1 i Protokollit Fakultativ).

Në nivel ndërkombëtar, Nënkomiteti për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimeve tjera Brutale, 
Jonjerëzore ose Ndëshkuese i Komitetit Kundër Torturës (në tekstin e mëposhtëm - NPT) është 
themeluar sipas Protokollit Fakultativ dhe çdo shtet-anëtar do të formojë, caktoj ose mbaj në 
nivel vendor një ose më shumë trupa për parandalimin e torturës dhe trajtimeve tjera brutale, 
jonjerëzore, nënçmuese ose ndëshkuese të cilët realizojnë vizita (në tekstin e mëposhtëm: 
Mekanizmi Parandalues Nacional – MPN).

Sa i përket dispozitës së Nenit 17 të Protokollit Fakultativ, çdo shtet-aderues mban, cakton 
ose vendos, më së voni një vit pas hyrjes në fuqi të protokollit përkatës ose pas ratifikimit apo 
aderimit të tij, një ose më shumë MPN të pavarur për parandalimin e torturës në nivel vendor. 
Neni 17, gjithashtu, parashikon se mekanizmat që i formojnë njësitë e decentralizuara mund 
të përcaktohen si MPN për qëllimet e Protokollit Fakultativ, nëse të njëjtit janë në përputhje me 
dispozitat e tij.

MPN-ja, gjatë kryerjes së detyrave dhe autorizimeve të veta, i viziton të gjitha lokacionet në 
vendet ku personat privohen nga liria dhe kontrollon se si trajtohen ata persona, me qëllim që të 
përforcohet mbrojtja e tyre nga tortura dhe format e tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues 
ose ndëshkues. Duke i respektuar normat juridike relevante, MPN-ja jep rekomandime të cilat 
ua adreson organeve përkatëse për përmirësimin e kushteve dhe trajtimin e njerëzve, si dhe 
parandalimin e torturës dhe format e tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues. 
Në këtë kontekst, gjithashtu, mund të paraqes edhe propozime dhe komente për aktet e hartuara 
ose të zbatuara.

Me qëllim që MPN-ve t’u mundësohet plotësimi i detyrave dhe autorizimeve të tyre, shtetet-
aderuese të Protokollit Fakultativ obligohen të sigurojnë:

а) qasje deri te të gjitha informacionet në lidhje me numrin e personave të privuar nga 
liria në vendet e paraburgimit siç është përkufizuar në nenin 4, bashkë me numrin e 
vendeve të tilla dhe lokacionet e tyre;

b) qasje në informacione të cilat kanë të bëjnë me trajtimin e personave të paraburgosur 
dhe kushtet e paraburgimit;

c) qasje në të gjitha vendet e paraburgimit, kapacitetet dhe pajisjet e tyre;
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ç) mundësi për biseda pa mbikëqyrje me personat e privuar nga liria, pa prezencën e 
dëshmitarëve, personalisht dhe/ose me përkthyes (nëse është e nevojshme) dhe me 
cilindo qoftë person për të cilin MPN-ja konsideron se mund të sigurojë informacione 
relevante;

d) zgjedhje e lirë e vendeve të cilët dëshirojnë t’i vizitojnë dhe personat me të cilët 
dëshirojnë të bisedojnë;

dh) të drejtë të kontaktojnë me NPT, të dërgojnë informacione deri te NPT dhe të realizojnë 
takime me NPT.

Vlen të theksohet se Protokolli Fakultativ u jep shteteve-aderuese liri të madhe të vendosjes, 
përcaktimit ose mbajtjes së MPN, sepse për dallim nga NPT nuk e përcakton formën dhe strukturën 
e saktë të mekanizmit të përkufizuar për parandalimin e torturës dhe llojet e tjera të trajtimit brutal, 
jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues në nivel nacional. Shtetet-anëtare gjithsesi duhet t’i ndjekin 
kërkesat e Protokollit Fakultativ dhe qëllimet e tij, përkatësisht se mbrojtja e personave të privuar 
nga liria, tortura dhe trajtimet e tjera brutale, jonjerëzore, nënçmuese ose ndëshkuese mund 
të përforcohet me mjete jo-gjyqësore të natyrës parandaluese, në bazë të vizitave të rregullta 
të vendeve ku zbatohet paraburgimi. Sipas Nenit 18 të Protokollit Fakultativ, shtetet-aderuese 
garantojnë pavarësi funksionale të MPN-ve dhe pavarësi të personelit të tyre. Më tutje, shtetet-
aderuese i marrin masat e domosdoshme për të siguruar se ekspertët e MPN-ve i kanë aftësitë 
dhe njohuritë e nevojshme profesionale. Njëkohësisht, të njëjtët synojnë të arrijnë baraspeshë 
midis përfaqësimit gjinor dhe përfaqësimit adekuat të pakicave etnike në vend. Shtetet-aderuese, 
gjithashtu, obligohen t’i vënë në dispozicion resurset e nevojshme për funksionimin e MPN-ve. 
Gjatë themelimit të MPN-ve, shtetet-aderuese duhet t’i shqyrtojnë me kujdes parimet të cilët 
kanë të bëjnë me statusin dhe punën e institucioneve nacionale për avancimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut. Në përputhje me Protokollin Fakultativ, asnjë organ apo funksionar nuk guxon 
të urdhëroj, lejojë ose tolerojë çfarëdo qoftë sanksioni kundër cilitdo qoftë person ose organizatë, 
për shkak se MPN i ka komunikuar çfarëdo qoftë informacioni, pavarësisht nëse të njëjtat janë 
të vërteta ose të rreme dhe personi ose organizata e tillë nuk do të jetë objekt i paragjykimit 
në çfarëdo qoftë mënyre. Informacionet konfidenciale, të cilat i mbledh MPN-ja, konsiderohen të 
fshehta. Nuk do të publikohen të dhëna personale pa pëlqimin eksplicit të personit në fjalë (Neni 
21 i Protokollit Fakultativ).

Në muajin nëntor, Protokolli Fakultativ, i cili është në fuqi nga viti 2006, kishte 84 shtete-
aderuese, me ç’rast edhe 15 shtete shtesë sapo e kanë nënshkruar të njëjtin. Nga shtetet e 
lartpërmendura, 65 prej tyre tanimë kanë vendosur ose kanë caktuar MPN-të e tyre. Në shumicën 
e tyre, detyrat dhe autorizimet e MPN-ve janë ndërmarrë nga ana e Avokatit të Popullit (veçanërisht 
në Evropë), si për shembull, në rastin me Maqedoninë. Për këtë qëllim, vetëm disa shtete kanë 
themeluar mekanizëm të veçantë (për shembull, Zvicra dhe Gjermania) ose është caktuar një 
trup ekzistues (si për shembull, Mbretëria e Bashkuar). Jam i sigurt se, sikurse edhe në Slloveni, 
njëri nga shkaqet se pse iu besuan Avokatit të Popullit të Maqedonisë kompetenca dhe autorizime 
plotësuese të MPN-së ishte përkushtimi i vëmendjes së tij të përhershme (përkushtohej edhe në 
të kaluarën) për iniciativat e paraqitura nga personat e paraburgosur dhe roli i tij parandalues në 
këtë fushë edhe atë në mënyrë standarde dhe solide gjatë vizitës në vendet ku janë vendosur 
personat e privuar nga liria. Pavarësia e tij (funksionale, personale dhe financiare), e garantuar me 
Kushtetutë dhe Ligjin për Avokatin e Popullit për të drejtat e njeriut, padyshim, gjithashtu, luajtën 
rol të rëndësishëm.



152

Duke e marrë parasysh se i janë besuar kompetencat dhe autorizimet e MPN-së, Avokati i 
Popullit është bërë pjesë integrale e sistemit gjithëpërfshirës të zbatuar nën kujdesin e Kombeve 
të Bashkuara, i cili e imponon mekanizmin (shtesë) për parandalimin e torturës dhe format e tjera 
të keqtrajtimit të personave të privuar nga liria në nivel ndërkombëtar dhe nacional. Siç u tha më 
lartë, ky sistem bazohet sidomos në vizitat e rregullta në vendet e privimit nga liria. Ato janë vizita 
parandaluese, qëllimi i të cilave është të parandalohet tortura ose keqtrajtimet e tjera para se të 
ndodhin të njëjtat. Prandaj, ekziston nevoja për përshtatjen e metodave të punës dhe ndarjen në 
dy fusha kryesore të punës së Avokatit të Popullit (aktivitete parandaluese të cilat përbëhen nga 
detyrat e MPN-së dhe aktivitetet reaktive që ndërlidhen me shqyrtimin e iniciativave të marra). 
Nevoja për ndarjen e këtillë është përcaktuar në mënyrë eksplicite në pikën 32 të Udhëzimit për 
mekanizmat parandalues nacional8 të miratuar nga ana e NPT në mbledhjen e tij të 12-të në 
Gjenevë nga data 15 deri më datë 19 nëntor të vitit 2010. Pika 32 përcakton se “kur trupi i caktuar 
si MPN kryen funksione të tjera krahas atyre të Protokollit Fakultativ, funksionet e MPN-së duhet të 
ndahen në njësi ose seksion të posaçëm, me personel dhe buxhet personal “.

Konkluzion

Besoj se përmes zbatimit efikas të detyrave dhe autorizimeve të MPN-së, Avokati i Popullit 
është një nga modelet më të suksesshëm për implementimin e Protokollit Fakultativ në nivel 
nacional. Megjithatë, duhet të merret parasysh se kjo përfshin detyra dhe obligime plotësuese të 
cilat dallojnë nga roli themelor i Avokatit të Popullit, ndërsa ky është të veprohet sipas parashtresave 
të parashtruara nga individët. Me qëllim të zbatimit efikas të detyrave të MPN, avokatët e popullit 
kanë nevojë për resurse shtesë dhe të mjaftueshme; krahas kësaj, ata në mënyrë përkatëse 
duhet t’i përshtatin metodat e tyre të punës për zbatimin e këtyre detyrave sepse një gjë e këtillë 
përfshin sidomos realizimin e vizitave të rregullta, parandaluese në vendet e privimit nga liria.

Ndaj mbikëqyrjeve, propozimeve dhe rekomandimeve për përmirësimin e gjendjes së Avokatit 
të Popullit, gjatë realizimit të kompetencave dhe autorizimeve të MNP, shpeshherë reagohet në 
praktikë dhe kjo rezulton në përmirësimin e kushteve dhe trajtimin e personave të privua nga liria. 
Përmes punës së tyre, avokatët e popullit kontribuojnë dukshëm në përmirësimin e gjendjeve të 
personave të privuar nga liria dhe për zbatimin e standardeve ndërkombëtare që kanë të bëjnë 
me trajtimin e këtyre personave. Në këtë aspekt, më i rëndësishëm është efekti parandalues i 
vizitave, qëllimi i të cilëve është të parandalohet tortura ose keqtrajtimet e tjera para se të ndodhin 
të njëjtat.

8  I aksesshëm në: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/NationalPreventiveMechanisms.aspx.
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Ixhet Memeti, Avokat i Popullit, intervistë  “Tea moderna”, maj 2009

OMBUDSMANI NUK GUXON TË GABOJ 

Në demokracitë perëndimore, ombudsmani është institucion i fuqishëm dhe 
prestigjioz, funksion me autoritet të lartë dhe shumë pranë qytetarëve sepse ata kanë 
besim tek ai meqë i mbron të drejtat e tyre. Zoti Memeti, a mund të na bëni një krahasim 
me përvojën tonë? Sa, për shembull, personalisht Ju jeni i kënaqur si Avokat i Popullit?

Do të kisha dashur që përgjigjen e pyetjes tuaj ta filloj me një konstatim timin, i cili bazohet në 
atë që do të thotë analiza e funksionimit të mekanizmave të pavarur për mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut dhe atë që do të thotë praktikë dhe shkëmbim i përvojave me homologët e tjerë nga vendet 
me traditë të pasur demokratike, por edhe të atyre që së fundmi e kanë themeluar institucionin 
Ombudsman. Konkluzioni është ky: Ombudsmani patjetër dhe doemos duhet të duket dhe të ndihet 
në shoqëri! Qytetarët duhet të jenë të bindur se Ombudsmani i ndjek me vigjilencë institucionet e 
shoqërisë, i mbikëqyrë ato dhe me këtë rast arrin që me mbikëqyrjen e tij të krijojë një balancim 
të mirë, ndërkaq me ndihmën e sugjerimeve dhe rekomandimeve të pranueshme, në fakt, nga 
njëra anë t’u dëshmojë institucioneve se qytetarët kanë të drejtë, dhe nga ana tjetër t’i sigurojë 
qytetarët se me të vërtetë është vepruar në përputhje me ligjin. Për t’u arritur kjo, kuptohet, duhet 
përmbushur disa kushte, duke filluar nga ajo që do të thotë njohje e funksionit të sistemit, traditës 
së shoqërisë demokratike, po edhe mentalitetit të shoqërisë, me një fjalë një nivel solid i zhvillimit 
të shoqërisë demokratike.

A do të thotë se Ombudsmani është edhe pasqyrë e demokracisë së një shteti?
Pikërisht ashtu, Ombudsmani, në një shoqëri është indikator i shkëlqyer për nivelin e 

zhvillimit të demokracisë. Këtu, kuptohet, vihen në pah edhe dallimet mes shoqërisë tonë dhe 
atyre me traditë demokratike. Në vendet në tranzicion, për shembull, më vështirë realizohen 
parimet demokratike, gjë që gjithsesi ndikon në punën dhe funksionimin e institucion Ombudsman, 
edhe pse unë kam përshtypjen se tek ne, gjithnjë e më shumë, pranohen ndërhyrjet e Avokatit 
të Popullit nga ana e organeve ose institucioneve të tjera të sistemit. Megjithatë, më duhet të 
theksoj se njëkohësisht kjo përshtypje e imja më thotë se vërejtjet e këtilla pranohen jo për shkak 
se nëpunësit apo institucionet kanë koshiencë të lartë, se me të vërtetë duhet të veprojnë ashtu, 
ose se janë të vetëdijshëm për qëllimin e mirë të ndërhyrjes së Ombudsmanit, por se këtë e bëjnë 
duke e ditur se Ombudsmani, me masa dhe instrumente të tjera, mund të shkojë edhe më tej, deri 
në ndonjë instancë më të lartë. Domethënë, akoma ka nevojë për ngritjen e vetëdijes tek ata të 
cilët marrin vendime për të drejtat e qytetarëve dhe konsideroj se kjo është çështja kryesore dhe 
prandaj në mënyrë më intensive duhet të punohet nëse dëshirojmë të arrijmë, për shembull, që 
administrata publike të jetë më koshiente dhe më e përgjegjshme për sa u përket rekomandimeve 
të Avokatit të Popullit.
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Për çfarë ankohen më tepër qytetarët?
Kryesisht për punën e pushtetit gjyqësor. Megjithatë, kjo nuk është karakteristikë vetëm e 

shoqërisë sonë, kjo është karakteristikë të cilën e dëgjoj edhe nga kolegët e mi ombudsmanë, si 
dhe nga vendet me demokraci shumë më të zhvilluar. Nga viti 2005, prej se jam në krye të këtij 
Institucioni, shifrat tregojnë se në krye të listës janë parashtresat të cilat kanë të bëjnë me pushtetin 
gjyqësor. Si do ta interpretoja unë këtë? Përse pikërisht pushteti gjyqësor është ai segment për 
të cilin më së shumti ankohen qytetarët? Këtu janë të rëndësishëm dy aspekte. Njëri është se në 
procedurën gjyqësore ka dy palë, se gjykata merr vendim për të cilin natyrisht është se njëra palë 
konsideron se drejtësia nuk është kënaqur, ose se konsideron se vendimi është dashur të miratohet 
në mënyrë ndryshe. Këtu nuk dëshiroj ta shpërfill kualitetin e vendimeve gjyqësore në Republikën 
e Maqedonisë edhe pse, pikërisht unë, shpeshherë jam kritikuar se ndërhyj në pushtetin gjyqësor 
dhe se i kualifikoj disa vendime të gjykatës se jo vetëm që nuk janë gjykuar në afat të arsyeshëm, 
por se nuk janë kualitative. Çështja e dytë ndërlidhet me atë se qytetarët, të lodhur nga procedurat 
e gjata gjyqësore, në Institucionin Avokat i Popullit shohin një shkëndijë shprese dhe i drejtohen 
atij se me çka mund t’u ndihmoj ai. Unë do të përmend një shembull, të para disa viteve, kur 
publikisht dola me kritikë ndaj disa gjyqtarëve, me ç’rast KGJR reagoi menjëherë. Ditën tjetër, zyra 
ime u mbush përplot me qytetarë të cilët ankoheshin pikërisht për gjyqësorin. Gjithashtu, dëshiroj 
të vë në dukje atë se unë jam vazhdimisht në komunikim me Komisionerin për të Drejtat e Njeriut 
dhe me Gjykatën për të Drejtat e Njeriut në Strasburg dhe konsideroj se është shumë mirë që 
ekziston mundësia nacionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Megjithatë, informacionet e 
mia flasin se edhe Gjykata e Strasburgut tanimë ka filluar të pranoj numër të madh të lëndëve 
dhe se edhe ajo ka filluar të përballet me joefikasitet. Prandaj, për mua është me rëndësi që vet 
vendet të angazhohen më shumë që lëndët gjithnjë e më shumë të zgjidhen në gjykatat vendase 
dhe gjithnjë e më pak të dërgohen për zgjidhje në Strasburg dhe atje të pritet tre ose katër vjet 
derisa të zgjidhen të njëjtat. 

Pikërisht kjo është çështja më e rëndësishme, si të arrihet një gjë e këtillë në 
gjyqësorin tonë?        

 Në atë mënyrë që do të krijojmë mekanizma dhe mundësi që problemet t’i zgjidhim përmes 
kornizës ligjore këtu, në Maqedoni. Shikoni, shpeshherë kur qytetarët e shterojnë ndonjë të drejtë 
të caktuar, në të shumtën e rasteve thonë: “Do të shkoj në Strasburg, atje do ta kërkoj drejtësinë!” 
Megjithatë, nuk janë të informuar sa duhet se çka do të thotë të shkojë lënda në atë Gjykatë. Për 
më tepër, këtë nuk e thonë vetëm qytetarët, por për fat të keq edhe institucionet. Qytetarët gjithnjë 
e më shumë e dinë se në përputhje me Konventën për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe 
Protokollin me të cilin është themeluar kjo Gjykatë, shteti e ka për detyrë ta ekzekutoj aktgjykimin 
e Gjykatës. Megjithatë, tek ne kjo shihet si çështje teknike – të arkëtohet dënimi i shqiptuar dhe 
në këtë mënyrë konsiderohet se problemi është zgjidhur. Jo, ky nuk është thelbi i përmirësimit të 
funksionimit të gjyqësorit! Sipas meje, thelbësore dhe më e rëndësishme është t’i jepet përgjigje 
pyetjes se si të përmirësohet në të ardhmen funksionimi i gjykatave vendore dhe qytetarët gjithnjë 
e më pak ta mbajnë mendjen tek Strasburgu. Në të vërtetë, ky është edhe qëllimi i Ombudsmanit. 
Domethënë, t’i mbikëqyrë organet, t’i pasqyroj gjendjet dhe aty ku ka dobësi të thotë se ato dobësi 
duhet të korrigjohen. Vendimet e Strasburgut assesi nuk duhet të shihen në atë mënyrë që të 
thuhet: Do ta paguajmë dënimin dhe aq!
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Megjithatë, dihet se pikërisht për shkak se qytetarët ndihen të pafuqishëm, si 
shpresë kryesore e shohin Gjykatën e Strasburgut dhe atje e kërkojnë drejtësinë duke 
shpresuar se do të shkurtohen hallet e tyre me gjyqësorin e këtushëm... 

Absolutisht është kështu dhe ia arrijnë! Kjo e pasqyron gjendjen sepse numri i qytetarëve 
tanë, të cilët e padisin shtetin në Strasburg, rritet nga viti në vit. Mirëpo, unë mendoj se tanimë 
vërehen hapa të caktuar, të cilët fillojnë të ndikojnë që ky numër dalëngadalë të fillojë të reduktohet. 
Veçanërisht sa i përket asaj që do të thotë gjykim në afat të arsyeshëm, sepse nga muaji janar 
i këtij vit Gjykata Supreme fitoi kompetenca të përcaktoj nëse gjyqtari ka gjykuar në afat të 
arsyeshëm ose jo. Shpeshherë, qytetarët më pyesin drejtpërdrejtë: “Zoti Memeti, a më tregoni Ju 
se çka do të thotë gjykim në afat të arsyeshëm sepse ne vet nuk mund të vijmë deri te kjo përgjigje, 
edhe pse në ligjet tona ekzistojnë afate për procedurën gjyqësore?”. Unë u them kështu – afati 
i arsyeshëm nënkupton vetëdije të lartë dhe përgjegjësi të atij që punon, qoftë sa i përket asaj 
që do të thotë administratë publike, asaj që do të thotë pushtet gjyqësor apo, asaj që nënkupton 
Zyra e Ombudsmanit! Afati i arsyeshëm është ai afat në të cilin atij që vendos i lejohet që lënda të 
maturohet për t’u miratuar një vendim i mirëfilltë kualitativ. Kuptohet, për lëndët më të lehta mund 
të zgjas disa muaj, ndërsa për lëndët më të vështira edhe me vite, por më e rëndësishme është 
përgjegjësia dhe profesionalizmi i punës. Prandaj, them se shoqëritë nacionale duhet të investojnë 
shumë punë në zgjidhjen e problemeve, ndërsa Gjykata e Strasburgut të jetë instanca e fundit e 
cila do të ketë mundësi të vendos në mënyrë efikase dhe kualitative. Dhe, puna e dytë, kur bëhet 
fjalë për këtë çështje duhet të bëhen përpjekje që vendimet e Gjykatës së Strasburgut, jo vetëm 
t’i paguajmë, por në bazë të tyre të krijojmë praktikë më kualitative gjyqësore dhe legjislacion 
më efikas. Vetëm në këtë mënyrë do të mund të përmirësohen gjendjet me hapa të përshpejtuar. 
Unë jam i vetëdijshëm se ky është proces dhe se një gjë e këtillë nuk mund të arrihet menjëherë.
 

Kohë më parë patët takim me përfaqësuesen speciale të KB-së për liritë fetare, 
Asma Xhahangir. Ajo dha vlerësime pozitive për liritë fetare, por u shokua nga fanatizmi 
fetar i ngjarjeve në sheshin e Shkupit. Çka biseduat më saktë?

Edhe pse, në shikim të parë, dukej se kjo ishte një vizitë protokollare, megjithatë rrjedha 
e bisedës zgjati shumë më tepër nga ajo që ishte parashikuar nga protokolli sepse biseduam 
për shumë çështje të cilat janë sensitive. Për shembull, për çështje siç është e drejta e lirisë së 
mendimit, e shprehjes së lirë të qëndrimit, e drejta e lirisë së besimit, bindjes fetare... Në fakt, me 
sinqeritet të madh i hapëm të gjitha këto çështje. Mund të them se zonja Xhahangir u shqetësua 
lidhur me këtë rast, i cili ndodhi në sheshin e Shkupit, veçanërisht në pjesën e pyetjes se a u 
mundësohet qytetarëve të Maqedonisë ta shprehin mendimin e tyre të lirë dhe qëndrimin e tyre 
lidhur me atë se si dëshirojnë, përkatësisht nuk dëshirojnë t’i shohin në qytetin e tyre. Ajo që e 
shqetësoi akoma më shumë ishin thirrjet, të cilat u dëgjuan në shesh dhe të cilat lehtësisht mund 
ta ndezin atmosferën në një shoqëri multikulturore. Edhe në këtë rast dua të theksoj se Zyra e 
Avokatit të Popullit e publikoi menjëherë qëndrimin e tij se e drejta e shprehjes personale është e 
drejtë fundamentale e qytetarëve, ndërsa institucionet e shtetit e kanë për detyrë t’u mundësojnë 
qytetarëve të drejtën e gjuhës të mund ta realizojnë në mënyrë të lirë. Ne, gjithashtu, menjëherë 
qartë e komunikuam se fjalët fyese mund ta dëmtojnë shumë shoqërinë tonë. Për mua është i 
papranueshëm mospajtimi me qëndrimin e tjetrit të shprehet përmes dhunës ose fyerjes.
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Si i komentoni ato raporte ndërkombëtare në të cilët vihet në dukje regresi i 
demokracisë në Maqedoni, madje theksohet se për çështje të caktuara jemi “demokraci 
me të meta”

Shikoni, unë nuk pajtohem me atë se ka sisteme ideale. Zhvillimi i një vendi shihet pikërisht 
përmes mbindërtimit të institucioneve dhe synimit të tyre për funksionim më të mirë. Mendoj 
se ne jemi vend, i cili megjithatë shënon progres. E pra, tani, se me çfarë shpejtësie dhe a 
angazhohen mjaftueshëm të gjitha institucionet dhe në përgjithësi të gjithë në shoqëri që me 
hapa të konsiderueshëm të ecim përpara, kjo tanimë është çështje tjetër. Kuptohet, këtu akoma 
ka hapësirë për shumë punë. E keni parasysh, unë nuk pajtohem me ato që thuhet: “ai nuk na futi 
në BE!” Në të vërtetë, ne kemi shprehi të keqe, e cila na pengon shumë dhe e dëmton shoqërinë, 
dhe kjo është shprehia që gjithmonë gishtin e drejtojmë kah tjetri. Proceset evropiane janë të 
përbashkëta dhe të gjithë duhet të investojmë që të arrijmë sukses për aq sa mundemi, për aq sa 
na lejojnë njohuritë, kapacitetet dhe korniza ligjore. Ky synim evropian është synim i përbashkët. 
Mendim i përgjithshëm i qytetarëve është se me angazhim të përbashkët duhet të mbërrijmë deri 
te ky synim evropian edhe atë sa më shpejtë të jetë e mundur. Kuptohet, dikush ka përgjegjësi 
më të vogël e dikush më të madhe, megjithatë, angazhimi për t’u bërë pjesë e Evropës duhet të 
jetë i përbashkët. Ky është proces për të mirën e të gjithëve dhe pikërisht ashtu duhet të sillemi.

Vini nga inaugurimi i shefit të ri të shtetit, Gjorgi Ivanov. Cila është përshtypja 
Juaj? A prisni bashkëpunim me Presidentin Ivanov

Po, mora pjesë në inaugurim dhe me vëmendje e dëgjova fjalimin e tij, në të cilin ai i vuri në 
pah prioritetet se si do ta kryej funksionin e presidentit të shtetit. Është mirë që Presidenti i ri tha 
se posaçërisht do të kujdeset për proceset demokratike dhe të drejtat e të gjithë qytetarëve, dhe 
në kuadër të kësaj paralajmëroi bashkëpunim me të gjitha institucionet e vendit. Ky është mesazh 
i mirë. Pres bashkëpunim nga Presidenti Ivanov dhe besoj se sigurisht do ta kemi.                 

 OMBUDSMANËT KANË DETYRË TË VËSHTIRË  

A e keni favoritin tuaj në mesin e ombudsmanëve perëndimorë, të cilin do ta pasqyronit si 
shembull për avokat të mirë të popullit?  

Në botë ekzistojnë tre grupe prej ku rekrutohen ombudsmanët ose avokatët e popullit. Njëri 
grup është gjyqësori, tjetri grup janë politikanët, ndërsa grupi i tretë janë profesorët. Praktika 
tregon se më së miri funksionojnë ata të cilët kanë përvojë politike, begraund politik. Është e 
vështirë të veçohet treguesi për atë që do të thotë ombudsman i mirë sepse të gjithë ombudsmanët 
kanë detyrë të vështirë. Nuk ka avokatë të popullit i cili nuk ballafaqohet me probleme, megjithatë, 
unë do të doja të potencoj se çka është më me rëndësi për punën e tij. Në të vërtetë, kjo është 
se sa është ai i pranueshëm nga institucionet dhe sa ato janë të hapur ndaj tij dhe i pranojnë 
rekomandimet, me një fjalë sa ata bashkëpunojnë me të. Rol të madh luan edhe bashkëpunimi i 
Ombudsmanit me mediat. Në të vërtetë, do të thosha se sa më mirë dhe në mënyrë më kualitative 
të funksionoj ky trekëndësh, aq më shpejtë mund të ecim përpara. Me rëndësi të jashtëzakonshme 
është mbështetja e Ombudsmanit nga institucionet e sistemit. Për shembull, jo rastësisht në ligjin 
tonë ekziston dispozita se nëse Avokati i Popullit kërkon të pranohet nga ana e Presidentit të 
shtetit, Kryeministrit ose Kryetarit të Kuvendit, ata duhet të realizojnë takim në afat prej 24 orësh! 
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Është interesante të theksoj se në zyrat tona, gjatë një viti ne pranojmë rreth 3000 parashtresa 
nga qytetarët. Nuk jemi çdoherë të sigurt se ata kanë të drejtë, megjithatë lirisht mund të them 
se neve na tërheq një energji e brendshme se qytetarët kanë të drejtë. Gjithashtu, tek ne vijnë 
kategori të ndryshme të qytetarëve, me probleme nga më të ndryshmet, ndërsa kjo do të thotë 
se edhe nëse nuk dëshiron, megjithatë futesh në jetët e tyre, në lëkurën e tyre. Unë edhe më 
herët kam thënë se për mua problemet e qytetarëve asnjëherë nuk mund të jenë vetëm një fletë 
e thjeshtë letre, ato janë fate njerëzisht. Kur bëhet fjalë për të drejtat e qytetarëve përgjegjësia 
duhet të jetë në nivel të lartë, ndërsa vetëdija e atij që punon të mbetet e pastër. A e kuptoni se 
nuk ka satisfaksion më të madh dhe motiv më të fuqishëm të vazhdoni më tej dhe ta shihni se keni 
arritur sukses t’i ndihmoni qytetarit duke e mbrojtur të drejtën e tij qytetare. 

SUEDIA 200 VJET ME OMBUDSMAN 

Dua ta jap një të dhënë interesante kur bëhet fjalë për historikun e Institucionit Ombudsman. 
Për ne ombudsmanët ky vit është historik sepse shënojmë 200 vjetorin e themelit të Institucionit 
Avokat i Popullit në Suedi, i cili llogaritet si atdheu i Institucionit. Kam nderit të marrë pjesë në 
këtë vit jubilar, i cili do të mbahet në muajin qershor, sepse kemi bashkëpunim të ngushtë me 

Nga intervista e Avokatit të Popullit z. Ixhet Memeti për javoren “Tea Moderna” - 2009
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Ombudsmanin Parlamentar të Mbretërisë së Suedisë, z. Mats Melin. Ai më transmetoi një përvojë 
të mirë, se vendimet e Ombudsmanit nuk guxojnë të zgjidhen në mënyrë impulsive. Përkundrazi, 
çdo vendim duhet të jetë i qëndrueshëm, i argumentuar, prandaj dhe fjala e Ombudsmanit doemos 
duhet të ketë peshë.

SI U BËRA MINISTËR I DREJTËSISË? 

Më duhet të pranoj se në politikë hyra rastësisht, në vitin 2001, kur Maqedonia u përball 
me konflikt. Atëbotë, u formua Qeveria e koalicionit të gjerë dhe unë u ftova të bëhet anëtarë i 
kësaj Qeverie. Fillimisht edhe vet unë nuk e besoja një gjë të këtillë, madje ju them sinqerisht se 
isha paksa i trembur sepse e ndiqja mbledhjen e Kuvendit, ndërsa aty zhvillohej një debate tejet 
i ndezur. Por, rastisi që të vij në Shkup dhe pas disa bisedave dhe bindjeve pranova të bëhem 
ministër i Drejtësisë në Qeverinë e koalicionit të gjerë. Mbaj mend edhe atë se në betim të gjithë 
ministrat ishin me kravata, ndërsa unë nuk pata rastin të jem i veshur ashtu, meqë nuk pata kohë 
të vishesha me rroba solemne. Megjithatë, më e rëndësime ishte se atëherë u formua Koalicioni i 
gjerë në të cilin hynë të gjitha partitë më të mëdha politike, në mënyrë që vendi të dalë nga kriza, 
ndërkaq i gjithë procesi zhvillohej nën patronazhin e Presidentit të atëhershëm Boris Trajkovski dhe 
faktorët ndërkombëtarë, SHBA, BE dhe OSBE. 

Pastaj shkova në Gjykatën Kushtetuese, por mandatin e harxhova shpejtë, për rreth 8 muaj, 
sepse një gjyqtar i zgjedhur një herë nuk mund të zgjidhet përsëri për gjyqtar kushtetues. Në vitin 
2004 më lutën të kthehem përsëri në Qeveri dhe përsëri u bëra ministër i Drejtësisë. Nëse jam 
krenar për diçka nga ajo periudhë kjo është se pikërisht në atë kohë arrita të realizoj tre projekte 
të mëdha – Strategjinë për ligjet me të cilët filluan reformat në jurisprudencë, si dhe dy zgjidhje 
ligjore – Ligjin për flamujt dhe Ligjin për përdorimin e gjuhëve.     
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Ixhet Memeti, Avokat i Popullit, 
fjalimi në Konferencën rajonale, Podgoricë-Mali i Zi, prill 2009

AVOKATI I POPULLIT – 
MEKANIZËM PARANDALUES NACIONAL

Të nderuara zonja dhe zotërinj, 
Kolegë të dashur,
Fillimisht dua ta përshëndes iniciativën për mbajtjen e kësaj konference, duke e marrë 

parasysh çështjen e temës se pikërisht implementimi i Protokollit Opsional ndaj Konventës Kundër 
Torturës është një sfidë me të cilën momentalisht përballemi të gjithë.

Tema, në të cilën do të flas sot, është një nga elementet të cilët e përbëjnë mandatin e 
Mekanizmit Parandalues Nacional, e ky është parandalimi, i cili gjithashtu është një element që 
padyshim është eminent në rolin e ombudsmanëve.

Përkatësisht, jo rastësisht shumica e vendeve të cilët e kanë ratifikuar Protokollin vendosën 
që rolin e Mekanizmit Parandalues Nacional t’ia japin Ombudsmanit, siç është rasti edhe në 
Republikën e Maqedonisë.

E them këtë meqë konsideroj se Ombudsmani nuk ka mandat vetëm për t’i mbrojtur liritë 
dhe të drejtat e qytetarëve, por përmes veprimeve të tij, duke i paraqitur qëndrimet dhe mendimet 
ose duke iu drejtuar publikut, të veproj në mënyrë parandaluese.

Prandaj, në këtë segment, do të ndërlidhem me përvojën e institucionit tim në këtë plan.
Siç e thash më lartë, për Institucionin Avokat i Popullit në Republikën e Maqedonisë, veprimi 

në planin parandalues në institucionet e llojit të mbyllur nuk është risi.
Kjo, sepse që nga miratimi i Ligjit të ri për Avokatin e Popullit, në vitin 2003, Ombudsmanit 

iu dha hapësirë e gjerë sa i përket monitorimit të gjendjes me nivelin e respektimit, realizimit dhe 
mbrojtjes së personave të privuar nga liria.

Megjithatë, edhe në Republikën e Maqedonisë, si rezultat i rasteve të evidentuara të torturës 
dhe vështirësive me përballjen e saj, u imponua nevoja për përforcimin e instrumenteve për 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut, jo vetëm nga aspekti i mbrojtjes, por edhe nga aspekti i 
monitorimit të gjendjeve dhe parandalimit të tyre. 

Parë nga aspekti i kompetencave të Institucionit Avokat i Popullit në Republikën e Maqedonisë, 
ekziston bazë e fuqishme për ballafaqimin e suksesshëm me këtë fenomen, megjithatë, ekziston 
nevoja e përforcimit të autorizimeve dhe instrumenteve për përcaktimin objektiv dhe të plotë të 
së vërtetës në rastet e torturës, gjë për të cilën konsideroj se do të arrihet me ndryshimet e ligjit 
tonë të cilin e kemi propozuar, ndërkaq të cilat kanë për qëllim fuqizimin e mandatit në përputhje 
me Protokollin Opsional.  

Më duhet të theksoj, por nuk do të doja që kjo të tingëllojë si pretenduese, megjithatë 
veprimi ynë i deritanishëm në këtë plan edhe para ratifikimit të Protokollit Opsional, shënon suksese 
veçanërisht nga aspekti preventiv edhe krahas asaj se duke mos pasur instrument të detyrimit 
pas vete, për të mbërritur deri tek e vërteta, në këto raste, jemi ballafaquar dhe vazhdojmë të 
ballafaqohemi me pengesa pikërisht nga ato organe të cilëve ligjvënësi ua ka dhënë të drejtën 
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ligjore të përdorin forcë gjatë punës së tyre dhe të cilët shpeshherë janë kryerës të shkeljeve 
serioze të të drejtave të njeriut.  

Megjithatë, në raste të caktuara institucioni tregoi se mund ta konfirmoj të vërtetën dhe 
rastet të procedohen edhe më tutje me dyshime të bazuara të forta për ekzistimin e torturës.

 Prapëseprapë, varësia nga këto organe për të arritur deri tek informacionet, në raste të 
torturës, në masë të madhe i vështirësojnë hulumtimet, sepse jo çdoherë na dërgohen informacionet 
e kërkuara dhe gjithmonë ekziston hapësirë për dyshimin e relevancës së tyre, për shkak se 
kryerësit shpeshherë punojnë pikërisht në këto organe.

I ashtuquajturi kolegjialitet, përkatësisht fshehja e kryerësve në radhët e tyre është rrënjosur 
në punën e tyre dhe paraqet pengesë kryesore në përballjen tonë me fenomenin e torturës.    

Të gjithë e kemi të qartë se lufta kundër torturës nuk mund të zhvillohet vetëm me përkufizimin 
e dispozitave të reja ligjore dhe me forma të reja të veprimit. Përkundrazi, në demokracitë e brishta 
çdoherë është esencial problemi i ndërgjegjes dhe paragjykimeve. Ky është ai moment subjektiv 
me të cilin është shumë e vështirë të përballemi për arsye se në këtë sferë edhe parandalimi 
paraqitet si domosdoshmëri.

Për këto shkaqe edhe Institucioni ynë, në pjesë të madhe, aktivitetet e veta jashtë lëndëve 
i orienton drejt monitorimit të rregullt të gjendjeve në vendet e ndalimit dhe në institucionet 
ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese.

Kur flasim për personat e privuar nga liria, para së gjithash, u referohemi personave të 
arrestuar dhe të ndaluar nga policia (paraburgim policor); personave të paraburgosur nga gjykata 
për shkak të sigurisë së tyre dhe prezencës për gjykim, personave të cilët vuajnë dënim (persona 
të dënuar) dhe personave me zhvillim të prapambetur shpirtëror dhe çrregullim psikologjik të 
cilëve u është kufizuar liria për shkak të mjekimit në institucionet shëndetësore.

Në këtë fushë, roli i Ombudsmanit lëvizë në dy drejtime. I pari është shqyrtimi dhe konstatimi 
i cenimit të të drejtave dhe marrja e masave për eliminimin e tyre, ndërsa drejtimi tjetër është 
veprimi parandalues.

Në më shumë vende, praktika tregon se Ombudsmani, me veprimin e tij, në të dy drejtimet 
mund të jetë mekanizëm efikas për parandalimin e torturës dhe formave tjera të trajtimit jonjerëzor, 
nënçmues ose ndëshkues. 

Ai, me intervenimet e tij kontribuon në eliminimin e parregullsive dhe në përgjithësi jep 
vlerësim për gjendjet në këtë fushë. 

Çka mund të jetë objekt i veprimit dhe hulumtimit të Ombudsmanit tek kjo kategori e 
personave? Duke e pasur parasysh pjesëmarrjen e disa organeve dhe institucioneve të cilët ua 
kufizojnë lirinë ose janë të ngarkuar për sigurimin dhe qëndrimin e tyre, kornizat ligjore të veprimit 
dhe analizimit të cenimit të të drejtave mund të jenë të ndryshme. Megjithatë, tek të gjitha 
kategoritë e këtyre personave tre aspekte janë të përgjithshme dhe të rëndësishme gjatë kontrollit 
dhe veprimit të Ombudsmanit dhe këto janë shkaqet e privimit nga liria, trajtimi dhe kushtet e 
qëndrimit në institucionet në të cilat zbatohet privimi nga liria.

Për ne, janë të rëndësishëm dy aspektet e fundit sepse vetë privimi nga liria, përveç nëse në 
mënyrë drastike nuk del nga norma, në numrin më të madh të rasteve është çështje e procedurës 
juridike, e cila vetëm pjesërisht u përket autorizimeve tona, ndërkaq dy aspektet e tjera janë 
shumë të rëndësishëm nga këndvështrimi i aktiviteteve dhe masave parandaluese të veprimit të 
Ombudsmanit.
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Do të qëndroj shkurt në fusha të caktuara konkrete më të rëndësishme të veprimit dhe 
ndërmarrjes së masave parandaluese të Ombudsmanit, kuptohet në kuadër të autorizimeve të tij.

Kur flasim për personat e arrestuar dhe të ndaluar në polici, pavarësisht bazës, çështje e 
analizës dhe veprimit të Ombudsmanit tek kjo kategori e personave janë: shkaqet e arrestimit dhe 
ndalimit, mënyra e arrestimit, procedura gjatë arrestimit, sjellja e personave zyrtarë, përdorimi 
i forcës fizike, njoftimi me të drejtat dhe obligimet e personit të arrestuar nga ana e personave 
zyrtarë (siç është: e drejta që personi të njoftohet menjëherë me shkaqet e arrestimit, e drejta për 
mbrojtës, e drejta që të mos mund të mbahet në paraburgim më shumë se 24 orë, e drejta gjatë 
këtij afati të nxirret para gjykatës, e drejta të heshtë dhe ngjashëm).

Gjithashtu, lëndë e analizës dhe veprimit janë edhe kushtet e qëndrimit dhe vendosjes në 
ambientet në të cilët mbahet personi i paraburgosur dhe trajtimi i tij gjatë kohës së paraburgimit.

Në raste të këtilla, praktika dhe procedura e veprimit shpeshherë është komplekse, veçanërisht 
kur duhet të përcaktohet tejkalimi i autorizimeve zyrtare dhe përdorimi i paarsyeshëm i forcës 
fizike. Vështirësi të posaçme paraqet komunikimi i këtij personi me Ombudsmanin atëherë kur 
askush nuk e di se është arrestuar ai person, kështu që shpeshherë pas lirimit të tij, kur vjen tek 
ne, veprimi ynë vështirësohet për shkak të fshehjes së gjurmëve për trajtimin e palejueshëm.

Për këtë shkak, janë të rëndësishme burimet e informacionit sepse me informacionet e marra 
në kohë personalisht mund ta vizitojmë atë person, të bisedojmë me të pa prezencën e personit 
zyrtar, të zhvillojmë biseda me personat zyrtarë-policë, të bëjmë këqyrje mbi dokumentacion (a 
i është dorëzuar thirrja, a është legjitimuar personi zyrtar, a është njoftuar personi me shkaqet 
e paraburgimit, ta përcaktojmë kohën e arrestimit dhe kohën e lirimit dhe ngjashëm), si dhe të 
kryejmë këqyrje në hapësirat ku është vendosur personi i arrestuar dhe i ndaluar.

Vet prezenca e Ombudsmanit në këto institucione, qoftë kjo sipas parashtresës së parashtruar 
nga personi apo nga ndonjë burim tjetër, ofron efekte të mëdha, para së gjithash, në planin 
preventiv.

Gjatë konstatimit të paligjshmërive, parregullsive ose keqpërdorimit të autorizimeve të 
policisë, Ombudsmani, kundër një personi të tillë zyrtar, mund të inicioj procedurë penale, për 
kundërvajtje ose disiplinore para organeve kompetente, ndërsa efekte akoma më të mëdha 
parandaluese shkakton informimi i publikut.

Në lëndët të cilat e trajtojnë këtë çështje, Institucioni ndeshej me vështirësi gjatë bashkëpunimit 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme, më saktësisht me Sektorin për kontroll të brendshëm 
dhe standarde profesionale. Përkatësisht, ballafaqoheshim me refuzim të ashpër të dhënies së 
informacioneve për emrat e kryerësve, të cilët me veprimin e tyre e cenonin seriozisht integritetin 
fizik dhe psikologjik të qytetarëve. Akti i këtillë ishte një arsye më shumë që në publik të zbulohen 
rastet të cilat kanë qenë çështje të veprimit tonë, dhe për të cilat nuk kemi gjetur bashkëpunim 
me Sektorin për kontroll të brendshëm dhe standarde profesionale pranë Ministrisë së Punëve 
të Brendshme. Shfrytëzimi i instrumentit të kritikës publike, në vend që të rezultojë me sukses 
nga ana e MPB-së, në publik u interpretua si pengim i punës së policisë, me ç’rast mosdhënia e 
informatave të klasifikuara u arsyetua me thirrjen në Ligjin për informata të klasifikuara. Për rastet 
e këtilla, nga ana jonë, u paraqitën kallëzime penale deri te Prokuroria Publike. 

Sa i përket monitorimit të gjendjeve në institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-
korrektuese, përvojën e deritanishme e konsiderojmë si pozitive për shkak se kemi zhvilluar praktikë 
të rregullt të vizitave në këto institucione dhe këto aktivitete zhvillohen përmes një bashkëpunimi 
të kënaqshëm me organet kompetente të institucioneve dhe Drejtorisë për Ekzekutimin e 



162

Sanksioneve, ndonëse në të kaluarën, edhe në këtë segment, ndesheshim me pengesa të cilat, për 
fat të keq, kryesisht bazoheshin mbi mosnjohjen ose qasjen subjektive të personave përgjegjës 
në institucione.

Vizitat të cilat i realizojmë janë të natyrës parandaluese, ndërsa qëllimi i tyre është pengimi i 
cenimeve eventuale të të drejtave të personave të vendosur në këto institucione edhe atë përmes 
dialogut konstruktiv me përfaqësuesit e institucioneve, si dhe reduktimit të rrezikut që shërbimet 
kompetente në institucione t’i parandalojnë personat e vendosur në institucion të paraqesin ankesa 
në lidhje me statusin e tyre, kushtet e vendosjes, trajtimin etj. 

Në këtë drejtim dua të theksoj se me vendosjen e sëndukëve postarë në institucionet 
ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese, si dhe me prezantimet të cilët i kemi bërë në 
këto institucione, ndërsa të cilët kishin për qëllim njoftimin e personave të privuar nga liria me të 
drejtat e tyre, në masë të madhe u lehtësua qasja e tyre deri në institucionin tonë dhe gjithsesi u 
rrit numri i parashtresave. 

Vizitat parandaluese, gjithashtu, kishin për qëllim përmirësimin e gjendjeve të përgjithshme 
në institucione. Vizitat parandaluese mund të jenë: të rregullta dhe të paparalajmëruara.

Vizitat e rregullta i realizonim me qëllim që të zbatohet analizë e detajuar e gjendjes në 
institucione në të cilët liria e lëvizjes është e kufizuar, të identifikohen shkaqet të cilat mund të 
çojnë deri në trajtim brutal, johuman, nënçmues ose ndëshkues dhe me qëllim të nxjerrjes së 
rekomandimeve për tejkalimin e gjendjeve të konstatuara.

Vizitat e paparalajmëruara kanë për qëllim të sigurojnë në masë më të madhe të mundshme 
pasqyrë reale dhe objektive për kushtet në institucione, me qëllim të zvogëlimit të rrezikut nga 
fshehja ose ndryshimi i gjendjeve ekzistuese, si dhe të kontrollohet zbatimi i rekomandimeve tona 
tanimë të dhëna.

Këto vizita, njëkohësisht kanë për qëllim të pengohet frikësimi ose kufizimi i personave në 
kontaktet me Ombudsmanin.

Ombudsmanit i mundësohet qasje në të gjitha pjesët e institucionit edhe atë në: hapësirat 
në të cilat janë vendosur personat e privuar nga liria, qelitë, hapësirat e paraburgimit, hapësirat 
e qëndrimit ditor, oborret, kuzhinat, punëtoritë, hapësirat për arsim, sport dhe aktivitete të tjera 
të lira, hapësirat mjekësore, instalimet sanitare, si dhe hapësirat e personelit zyrtarë. Përmes 
inspektimit në të gjitha këto hapësira fitojmë përshtypjen e plotë për kushtet e vendosjes, veprimit 
dhe trajtimit të këtyre personave.

Gjatë inspektimit në institucionet e cekura vëmendje e veçantë i përkushtohet edhe 
informacioneve të cilat mund të merren nga evidencat të cilat udhëhiqen në institucione. 

Së këtejmi, detyrimisht i kontrollojmë regjistrat e personave të cilët janë vendosur në 
institucion, regjistrat e ngjarjeve të ditës, evidencat shëndetësore dhe kartonët shëndetësorë të 
çdo individi, si dhe dosarët, përkatësisht dosjes personale të këtyre personave. 

Gjithsesi, vëmendje të veçantë u përkushtohet edhe kushteve në institucion. Kjo, para së 
gjithash, ka të bëjë me dimensionet e përcaktuara të hapësirës, numrin e personave të vendosur 
në hapësirë, kushteve higjienike, pajisjeve të hapësirave, ndriçimit, ngrohjes në kushte të 
dimrit, ajrosjes së rregullt të hapësirave, kushtet sanitare, kushtet për higjienë personale, si dhe 
mundësisë, përkatësisht mënyrës në të cilën këta persona i realizojnë kontaktet me personat 
zyrtarë të institucionit.

Gjatë vizitave, detyrimisht realizojmë biseda të drejtpërdrejta me personat e privuar nga 
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liria. Varësisht nga lloji i vizitës, realizojmë bisedë me person të caktuar ose me grup personat, si 
dhe me persona të zgjedhur me zgjedhje të rastësishme, me ç’rast nëse bëhet fjalë për pjesëtarë 
të ndonjë bashkësie ose shtetas të huaj, po qe se është e nevojshme, sigurojmë përkthyes. Njëri 
nga aspektet më të rëndësishëm të vizitës është mundësia për bisedë pa prezencën e personave 
zyrtarë të institucionit, me çka këtyre personave u mundësohet të flasin hapur dhe me më pak 
frikë.  

Personave, me të cilët zhvillohet biseda duhet t’u mundësohet të flasin, dhe në rast të 
informacioneve për trajtim të keq nga ana e personave zyrtarë duhet të inkurajohen t’i shprehin të 
gjitha faktet të cilat janë me rëndësi relevante.

Për bisedën përpilohet shënim zyrtar dhe në bazë të gjendjeve të konstatuara dërgohen 
rekomandime deri te organet kompetente, si dhe propozohen masa se çka duhet të ndërmerret për 
përmirësimin e kushteve të përgjithshme në institucionet.

Rekomandimet duhet të jenë specifike, të matshme, të realizueshme, të orientuara kah 
rezultati, të përcaktuara me kohë, sipas prioriteteve, të arsyetueshme dhe të propozojnë zgjidhje 
për tejkalimin ose avancimin e gjendjeve.

Zbatimi i rekomandimeve të dhëna monitorohet përmes kontakteve të drejtpërdrejta me 
personat zyrtarë në institucionet të cilave u referohen këto rekomandime. 

Vizitat për rikontroll janë vlerësim sistematik se a janë zbatuar plotësisht rekomandimet 
paraprake dhe njëkohësisht përmes tyre identifikohen të gjitha problemet e reja që eventualisht 
janë shfaqur në ndërkohë. Nëse gjatë vizitës ka ankesa individuale për cenime konkrete të të 
drejtave, veçmas hartohen parashtresa dhe veprohet sipas të njëjtave. 

Në tekstin më lart i bëra vështrim bashkëpunimit me organet kompetente me të cilët 
detyrimisht komunikojmë gjatë monitorimit të gjendjeve nga kjo sferë.

Më duhet të them se ka progres për mirëkuptimin e rolit të Ombudsmanit dhe në përgjithësi për 
bashkëpunimin, megjithatë, akoma ekziston nevoja për edukimin e të punësuarve në institucionet 
e llojit të mbyllur dhe personave të autorizuar zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Ende nuk ka “sens” dhe sensibilitet për nevojën e respektimit të personave të privuar nga 
liria ose me një fjalë mungon aspekti human i trajtimit të tyre. 

E them këtë sepse edhe më tej përballemi me raste të cilët tregojnë se ekziston tortura në 
këto institucione për çka, para një kohe, ashpër u përkujtuam. Përkatësisht, përmes informatave 
të marra nga mediat u njoftuam për ndëshkimin brutal të personave të dënuar në njërin nga 
institucionet ndëshkuese-korrektuese, informacion të cilin fillimisht organet kompetente u përpoqën 
ta fshihnin.  

Megjithatë, duke mos mundur ta pengojnë hetimin dhe inspektimin tonë në vend të ngjarjes 
ky rast u zbulua tërësisht dhe kundër kryerësve, përndryshe mbikëqyrës në institucion, nga ana 
jonë u paraqitën kallëzime penale deri te prokurori publik.

Ky rast flet për faktin se edhe mediat janë një burim shumë i rëndësishëm i informatave, 
përmes të cilave shumë shpesh marrim vesh për rastet dhe njëherësh na ndihmojnë për përhapjen 
e tij në publikë, e që gjithashtu konsideroj se është parandalim, meqë drejtpërsëdrejti ndikon në 
ndërgjegjësimin e njerëzve për moslejimin e veprimeve të këtilla.  

Sa i përket sektorit joqeveritar, i cili paraqet një segment tejet të rëndësishëm në punën tonë, 
më duhet të theksoj se bashkëpunimi kryesisht zhvillohet në mënyrë të kënaqshme dhe duke e 
marrë parasysh se Ligji për ratifikimin e Protokollit Opsional është paraparë modeli i Ombudsmanit 
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plus, përkatësisht bashkëpunimi me sektorin joqeveritar.
Po ashtu, shumë shpesh ndodhë që pikërisht nga organizatat joqeveritare të marrim 

informata për vepra të kryera të torturës, ndërsa shpeshherë nga këto organizata kemi marrë edhe 
mbështetje financiare për kryerjen e analizave forenzike.

Pikërisht për këto shkaqe, do të doja të potencoj se bashkëpunimi me sektorin joqeveritar në 
të ardhmen do të jetë më i fuqishëm. 

Sinqerisht besoj se me ndryshimet e ligjit tonë do të na lehtësohen inspektimet për rastet e 
torturës, meqë këto ndryshime parashikojnë edhe pavarësi më të madhe financiare të Avokatit të 
Popullit dhe mundësi për ndëshkimin e nëpunësve të cilët nuk do të veprojnë sipas rekomandimeve 
të tij.

Në këtë mënyrë, jo vetëm që do të rritet përgjegjësia e punës së nëpunësve, por konsideroj 
se do të rritet edhe vetëdija për nevojën e respektimit të të drejtave të personave të privuar nga 
liria, e që është njëri nga qëllimet tona.  

 



165

20 vjet Avokat i Popullit

FUQIZIMI I KAPACITETEVE TË AVOKATIT TË POPULLIT PËRMES 
PROJEKTIT TUINING 

Në vitin 2011 Avokati i Popullit, për herë të parë, filloi t’i shfrytëzoj fondet para-aderuese të 
Bashkimit Evropian (IPA), ndërsa në muajin mars të vitit të njëjtë filluan aktivitetet e Projektit të 
parë Tuining: “Fuqizimi i kapaciteteve të Avokatit të Popullit”, në të cilin partnerë të institucionit 
ishin Mediatori i Republikës së Francës dhe Avokati i Popullit i Spanjës. 

Projekti Tuining kishte për qëllim fuqizimin e kapaciteteve të Avokatit të Popullit të Republikës 
së Maqedonisë dhe i njëjti bazohej mbi katër shtylla kryesore: revizioni i brendshëm i mënyrës së 
punës dhe i sistemeve informatike të cilët përdoren; hartimi i planit strategjik për komunikim me të 
cilin do të rritet rëndësia e qytetarëve maqedonas për Institucionin; fillimi me punë i tre seksioneve 
të reja (Seksioni për mbrojtjen e qytetarëve nga diskriminimi dhe tortura dhe llojet e tjera të 
trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues, Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuar dhe Seksioni për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat 
të qytetarëve) dhe realizimi i propozimeve dhe reformave të reja në Institucion të cilat mund të 
kontribuojnë në optimizimin e funksionimit dhe përforcimit të pavarësisë, para së gjithash, në 
aspekt të buxhetit – problem kryesor i Institucioneve të këtij lloji.

 Në kuadër të Projektit Tuining u organizua një numër i madh i punëtorive, seminareve, 
tryezave të rrumbullakëta, vizitave studimore, me ç’rast u përfshinë edhe zyrat rajonale.
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FILLIMET E MEKANIZMIT PARANDALUES NACIONAL

Me Ligjin për ratifikimin e Protokollit Fakultativ të Konventës Kundër Torturës dhe Llojeve 
të tjera të Trajtimit Brutal, Jonjerëzor, Nënçmues ose Ndëshkues, Republika e Maqedonisë dha 
deklaratë se Avokati i Popullit është caktuar të veproj si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN).

Autorizimet parandaluese të MPN-së realizohen përmes zbatimit të vizitave në të gjitha 
vendet ku personat janë ose mund të privohen nga liria (stacione policore, institucione ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-korrektuese, institucione psikiatrike, përfshirë edhe vendet jozyrtare 
për të cilat Avokati i Popullit do të informohet se në to ka persona të privuar nga liria).

Qëllimi i këtyre vizitave është përcaktimi i gjendjeve dhe shqyrtimi i trajtimit të personave 
të privuar nga liria, me qëllim të parandalimit të torturës, trajtimit jonjerëzor, nënçmues ose 
ndëshkues. Mekanizmi Parandalues Nacional, pas çdo vizite dërgon Raport të posaçëm i cili përmban 
analizë të detajuar të gjendjeve dhe propozon masa konkrete për përmirësimin e mangësive dhe 
eliminimin e rreziqeve të identifikuara.

Mekanizmi Parandalues Nacional filloi me punë më 1 prill të vitit 2011, në përbërje të tre 
këshilltarëve për parandalimin e torturës dhe llojeve të tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues 
ose ndëshkues, të cilët e kryenin kompetencën dhe detyrën e tyre edhe në vitin 2012.

Mekanizmi Parandalues Nacional për një kohë relativisht të shkurtër arriti ta gjej vendin e vet 
në shoqëri me një rol shumë të dukshëm dhe me kompetenca e autorizime të njohura për organet 
e pushtetit shtetëror.

Në vitin e parë, nga themelimi i Mekanizmit Parandalues Nacional, në prill të vitit 2011, deri 
në fund të vitit, ekipi i MPN realizoi gjithsej 18 vizita parandaluese. Gjithashtu, filloi me zbatimin e 
aktiviteteve promovuese dhe edukative në drejtim të informimit të publikut me rolin e tij në shoqëri, 
mbajti pres-konferencë, në të cilën u promovua mekanizmi i ri për parandalimin e torturës, ndërsa 
me mbështetjen e Misionit të OSBE dhe SIDA, mbajti katër tryeza të rrumbullakëta në nivel lokal.

Në kuadër të aktiviteteve ndërkombëtare, me mbështetjen e Misionit të OSBE dhe Agjencisë 
Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim (SIDA) në Ohër, u mbajt Konferenca rajonale për “Rolin e 
Ombudsmanit në luftën kundër diskriminimit dhe parandalimit të torturës”. 

Në vitin e dytë të themelimit, Mekanizmi Parandalues Nacional e rriti numrin e vizitave dhe 
realizoi gjithsej 32 vizita parandaluese (25 të rregullta dhe 7 vizita për rikontroll) në vendet e 
privimit nga liria, pas çka përpiloi raporte të posaçme me të cilët dërgoi mbi 500 rekomandime deri 
te institucionet kompetente dhe ministritë, me qëllim të tejkalimit të mangësive dhe eliminimit të 
rreziqeve të konstatuara. 

Mekanizmi Parandalues Nacional filloi me realizimin edhe të vizitave për rikontroll, përmes të 
cilave bëri vlerësimin e nivelit të zbatimit të rekomandimeve të dhëna me raportet e posaçme nga 
vizitat e rregullta të cilat u realizuan gjatë vitit 2011.  

Njëri nga aktivitetet e para konkrete të Avokatit të Popullit – Mekanizmit Parandalues Nacional 
është Mendimi i paraqitur deri te Ministria e Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë 
lidhur me ndryshimin dhe plotësimin e: Rregullores për normat dhe standardet e përgjithshme, të 
cilat duhet t’i plotësojnë hapësirat për ndalimin e personave në stacionet policore me kompetenca 
të përgjithshme, Rregullores për mënyrën e kryerjes së punëve policore, Rregullores për veprimin 
e nëpunësve policorë me sende përkohësisht të sekuestruara dhe të gjetura dhe Procedurat 
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Standarde Operative për ndalim dhe procedurë për persona të ndaluar.
Gjatë vitit 2012 në kuadër të Projektit Tuining për mbështetjen e Avokatit të Popullit u 

realizuan 3 aktivitete – takim pune me Mekanizmin Parandalues Nacional spanjoll, në të cilin u 
shkëmbyen përvoja për vizita parandaluese në vendet e privimit nga liria, vizitë studimore të 
Ombudsmanit të Suedisë, si dhe takim pune me përfaqësuesit e MPN të Spanjës dhe përfaqësuesit 
e Ombudsmanit të Francës.

Mendimi i Avokatit të Popullit – MPN për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për normativët dhe standardet e përgjithshme të cilat 
duhet t’i plotësojnë hapësirat për ndalimin e personave në stacionet policore me kompetencë të përgjithshme 
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Ixhet Memeti, Avokat i Popullit, 
fjalimi në Kongresin e gjashtë të AOMF , Kuebek, Kanada, shtator 2009

OMBUDSMANI NË PROMOVIMIN E TË DREJTAVE – ÇFARË FJALË PËR 
PËRBALLJEN ME SFIDAT POLITIKE, NGA KUNDËRSHTIMI DERI NË 

AKSION – PREZANTIM I RASTIT

I nderuar kryetar, zonja dhe zotërinj, kolegë të dashur,
Fillimisht, dua të theksoj se kritikat publike i shfrytëzoj rrallë, por ka.
Zakonisht, lëndët i zgjidhim me rekomandime dhe sugjerime. Më duhet të theksoj se temë 

e këtij sesioni në të cilin, nga një aspekt, tanimë foli z. Delevua, në masë të madhe është realitet 
në shoqërinë tonë nëse e kemi parasysh se bëhet fjalë për shoqëri e cila ka vetëm 18 vjet pavarësi 
dhe ende është në fazën e kurimit të sëmundjeve të fëmijëve.

Besoj se nuk do të gaboj nëse them se edhe shoqëritë me demokraci të gjatë parlamentare 
sigurisht se nuk janë imune nga ndikimet e politikës, por gjithsesi jo në atë masë siç është rasti 
me shoqëritë të cilat kalojnë në procesin e tranzicionit, përkatësisht shoqëritë me demokraci të 
brishta.

Së këtejmi, roli im prej promotori dhe reformatori i ndërgjegjësimit publik për të drejtat e 
njeriut me të vërtetë është sfidë të realizohet, sepse rrënjët e burokracisë janë të thella, ndërsa 
mënyra e të menduarit ende është në nivel jopërkatës nga aspekti i asaj që do të thotë dimension 
human i marrëdhënieve në një shoqëri.

Megjithatë, Ombudsmani, në masë të madhe, është segment i rëndësishëm nëse merret 
parasysh se masat dhe veprimet e tij janë ato që quhen “masa të buta” të cilat duhet të ndikojnë 
në atë mënyrë që do të rezultonin me mirëkuptim pa zbatimin e sanksioneve.

Prandaj, Ombudsmani me të drejtë konsiderohet si reformator i vetëdijesimit dhe 
ndërgjegjësimit të nëpunësve shtetërorë, por njëkohësisht edhe i publikut sepse shprehja e 
qëndrimeve dhe mendimeve të Ombudsmanit në publik gjithsesi se ndikojnë edhe tek qytetarët, 
përkatësisht në vetëdijen për të drejtat e tyre.

Për këto arsye, është me rëndësi që zëri i tij të dëgjohet në shoqëri, veçanërisht kur bëhet 
fjalë për gjendje të cilat mund të bartin me vete pasoja afatgjate.

E them këtë, sepse në përvojën time si Ombudsman pikërisht reagimi im, në raste të caktuara 
të “ngjyrosura” politike, ka pasur për qëllim të paralajmëroj se pa reagim të shpejtë dhe cilësor nga 
ana e organeve kompetente ekziston rreziku nga konflikte të dimensioneve më të mëdha.  

Besoj se jemi të ndërgjegjshëm se roli i Ombudsmanit në një shoqëri, e cila është multietnike 
dhe multikulturore, bartë me vete një sërë sfidash, veçanërisht kur Ombudsmani është pjesëtar i 
bashkësisë minoritare, siç është rasti me mua. 

Kultivimi i tolerancës dhe të kuptuarit e diversiteteve midis bashkësive është themel për 
shoqëri të qëndrueshme dhe të shëndetshme dhe së këtejmi me rëndësi të madhe është mënyra 
në të cilën do të pozicionohet Ombudsmani në këtë sferë.

Qëndrimi i Ombudsmanit për çështje të natyrës së këtillë delikate, në masë të madhe, është i 
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rëndësishëm nëse kemi parasysh se në shoqëritë multikulturore çdoherë ekziston rreziku i shfaqjes 
së konflikteve. 

Zhvillimi i Institucionit, në përputhje me rrjedhat bashkëkohore, përkatësisht decentralizimi 
i tij dhe formimi i zyrave rajonale, që nuk është vetëm rezultat i vullnetit politik, por edhe i 
perceptimit të nevojës për afrimin deri tek qytetarët, flet se në shoqërinë tonë Ombudsmani 
zhvillohet në përputhje me nevojat e qytetarëve dhe të drejtat e tyre e që është moment esencial 
në realizimin e funksionit.

Gjatë punës së deritanishme u dëshmua se Ombudsmani është segment ndaj të cilit qytetarët 
shprehin besim, ndërsa nga ana tjetër edhe segment përmes së cilit Qeveria mund të njoftohet me 
parregullsitë e funksionimit të saj në mënyrë objektive e të paanshme.

Ndër vite, kjo kërkonte nga unë ballafaqim me shumë vështirësi, me qëllim të fitimit të 
besimit të qytetarëve nga të gjitha bashkësitë etnike dhe veçanërisht dëshmi se Institucioni 
dhe veçanërisht unë, si bartës i funksionit, nuk u nënshtrohem ndikimeve politike. Së këtejmi, 
kjo akoma më shumë ndodh për shkak se në shoqëritë multietnike Ombudsmanit nuk guxon t’i 
ndodh çfarëdo qoftë lëshimi për shkak se shumë lehtë mund ta humbas besimin nga etnitetet dhe 
institucionet e ndryshme. 

Megjithatë, në një shoqëri ku politika infiltrohet thuaja se në të gjitha sferat dhe ku e njëjta 
ndikon edhe në realizimin e të drejtave të qytetarëve, nuk mund të mos ndodhnin edhe rastet kur 
jam sulmuar edhe si bartës i funksionit, por edhe personalisht si person.

Për më tepër, si rezultat i veprimit sipas parashtresës dhe pas shqyrtimit gjithëpërfshirës të 
rastit nga sfera e gjyqësorit, konstatova cenim të parimit të gjykimit në afat të arsyeshëm për lëndë 
nga ana e gjyqtarëve të caktuar për çka e informova edhe Këshillit Gjyqësor Republikan, i cili është 
organ kompetent për ta vlerësuar profesionalizmin, vetëdijen dhe ndërgjegjësimin gjatë kryerjes 
së funksionit të gjyqtarit dhe rekomandova inicimin e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë 
së gjyqtarëve për shkak të punës së pandërgjegjshme.

Lidhur me këtë, e informova publikun, me ç’rast fillimisht për paraqitjen time pat reagime të 
ashpra nga shumë anë, gjithashtu edhe nga ana e mediave, si dhe interpretime të gabuara se nuk 
jam kompetent për të vepruar në këtë mënyrë.

Në periudhën kohore kur ndodhën këto reagime, qëndrimi i shprehur publik i një profesori 
eminent dhe person me reputacion në shoqëri, për një media, me titullin: “Ombudsmani ka të 
drejtë” menjëherë u heshtën reagimet negative dhe akoma më shumë u rrit besimi i qytetarëve 
në Institucion.      

Epilogu ishte si vijon: dorëheqja e kryetarit të gjykatës, shkarkimi i njërit nga gjyqtarët dhe 
hapja e procedurës disiplinore për gjyqtarin tjetër.

Domethënë, u tregua e kundërta, përkatësisht se Ombudsmani me arsye ka konstatuar 
shkelje të të drejtave të njeriut dhe të parimit për gjykim në afat të arsyeshëm, si dhe me arsye 
ka drejtuar kritikë publike.

Në periudhën që pasoi, Institucioni u vërshua nga lëndët të cilat kishin të bënin me zvarritjen 
e procedurave gjyqësore, ndërsa reputacioni i Institucionit ishte në rritje drastike.

Qytetarëve iu shtua shpresa se megjithatë ekziston një mekanizëm edhe në rastet kur bëhet 
fjalë për “gjyqësor të fuqishëm dhe të pamposhtur”.

Jo më pak i rëndësishëm është edhe rasti me kritikën time publike ndaj policisë për 
mosbashkëpunim me Institucionin tim, përkatësisht për pengimin e punës sime për lëndët në të cilat 
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konstatova shkelje flagrante të lirive dhe të drejtave të njeriut përmes privimit të jashtëligjshëm 
nga liria, torturës dhe trajtimeve tjera brutale dhe jonjerëzore, si dhe keqtrajtim gjatë kryerjes së 
shërbimit. 

Dhe, çfarë ndodhi të dashur kolegë? Në vend që të has në bashkëpunim adekuat nga ana 
e policisë dhe zgjidhjes së përbashkët të rasteve, të cilat nuk guxojnë të ndodhin në një shoqëri 
e cila ka vendosur të përcaktohet për demokraci dhe respektim të të drejtave të njeriut, unë u 
përballa me sulm të hapur në publik nga ana e ministrit të Punëve të Brendshme, i cili në këtë rast 
më akuzoi se në bazë nacionale dhe në mënyrë selektive i mbroj vetëm të drejtat e shqiptarëve, 
përkatësisht se bëhej fjalë për lëndë të pjesëtarëve të bashkësisë shqiptare. 

Në publik u paraqita me prova relevante dhe dëshmova se sulmet e këtilla janë të pashembullta 
dhe të pabaza, sepse lëndët për të cilat e kritikova policinë ishin hetuar në mënyrë krejtësisht 
profesionale dhe në të vërtetë pjesa më e madhe e tyre ishin paraqitur nga ana e pjesëtarëve të 
popullatës shumicë. Ky ishte rast i përpjekjeve të drejtpërdrejta për ndikim politik mbi Institucionin. 

Megjithatë, besoj se problemet me policinë nuk ndodhin vetëm në shoqërinë time, nëse kemi 
parasysh se këtij organi i është dhënë me ligj përdorimi i forcës, dhe prandaj lehtësisht mund të 
ndodh tejkalimi i autorizimeve. 

Lufta ime me policinë, megjithatë, rezultoi me besimin e qytetarëve në Institucionin tim, e 
që konsideroj se është thelbi i asaj që duhet ta arrij një Ombudsman.

Ndikimi i politikës, për fat të keq, më së shumti reflektohet në punën e policisë, kështu që 
edhe rasti im i tretë ndërlidhet me punën e saj, përkatësisht keqpërdorimin e autorizimeve të saj.         

Përkatësisht, para disa muajsh, u organizua protestë e qetë nga ana e një grupi qytetarësh, 
të cilët kishin për qëllim ta shprehnin qëndrimin e tyre lidhur me ndërtimin e kishës në sheshin e 
qytetit. 

Grupi, i cili në mënyrë të ligjshme e kishte paraqitur protestën, u sulmua nga një grup tjetër i 
qytetarëve dhe pastaj u dëgjuan thirrje me konotacion fyes etnik midis dy bashkësive më të mëdha 
etnike në vend.

Policia, e cila ishte e pranishme në këtë ngjarje, nuk ndërmori masa për mbrojtjen e qytetarëve 
të sulmuar.

Ky rast shkaktoi një ortek reagimesh, ndërsa unë si Ombudsman konsiderova se duhet të 
reagoj menjëherë me qëndrimin tim para publikut, i shqetësuar për pasojat të cilat mund të 
pasonin. 

Këtë ngjarje e dënova para publikut duke e shprehur shqetësimin tim edhe atë jo vetëm për 
pengimin e të drejtës së shprehjes së lirë të qëndrimit dhe mendimit, por edhe për thirrjet fyese 
të natyrës etnike të cilat u dëgjuan në këtë ngjarje dhe të cilat mund të shkaktojnë konflikte të 
përmasave më të mëdha.

Në periudhën që pasoi, u paraqitën parashtresa nga qytetarët e sulmuar, por policia nuk e 
pranoi fajin e saj për ngjarjen dhe rasti nuk rezultoi me epilog të drejtë.

Megjithatë, siç paralajmërova, në periudhën në vijim ndodhi edhe një ngjarje tjetër në të 
cilën kishte larje hesapesh në mënyrë fizike midis pjesëtarëve të bashkësisë maqedonase dhe 
shqiptare dhe me këtë rast mediat potencuan se vetëm Ombusmani ishte ai që paralajmëroi se 
nëse institucionet nuk reagojnë shpejtë, dukuritë e këtilla dhe të ngjashme mund përsëriten, të 
jenë akoma më serioze, si dhe se mund t’i cenojnë të drejtat e qytetarëve dhe në përgjithësi ta 
dëmtojnë shoqërinë.
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Kolegë të nderuar, do tua prezantoj edhe një rast për të cilin me iniciativë personale hapëm 
procedurë, dhe i cili i referohej një personi që kishte ndërruar jetë, të dhënat e të cilit ishin 
publikuar në publikë. 

Pasi konstatuam cenim të së drejtës së privatësisë dhe pas rekomandimit të drejtuar për 
marrjen e masave përkatëse, qëndrimin për rastin e shpalosëm në publik. Merreni me mend, të 
nderuar kolegë, në vend që funksionari, në rastin konkret ministri i Shëndetësisë, të urdhëroj 
pranimin e rekomandimit, i njëjti e mori guximin që përmes telefonit të më lajmërohet personalisht 
mua dhe të kundërshtoj për reagimin tim.

Një gjë e këtillë mund të kualifikohet si një lloj presioni politik ndaj të cilit unë u përgjigja me 
injorim të plotë, përkatësisht qëndrova fort në qëndrimit tim të shprehur publikisht.              

Kolegë të nderuar, siç theksova më lartë, Ombudsmanët, dhe veçanërisht ata të vendeve 
në tranzicion ballafaqohen me vështirësi plotësuese sepse përveç që përballen me probleme 
sistematike ata ballafaqohen edhe me barriera të natyrës subjektive, të cilat kanë të bëjnë me 
administratën publike, funksionarët dhe të gjithë ata që e praktikojnë pushtetin.

Sjellja jokorrekte e administratës ndaj veprimeve të Ombudsmanit në disa raste, gjithashtu, 
vërehet se shfaqet edhe si rezultat i mungesës së bashkëpunimit edhe nga organet e tjera, si për 
shembull Kuvendi. E them këtë për shkak se raportet vjetore për gjendjet me të drejtat e njeriut të 
cilët Ombudsmani ia dërgon këtij organi nuk shqyrtohen thellësisht dhe në këtë mënyrë mungon 
mundësia e rëndësishme për kryerjen e kontrollit politik të Qeverisë nga njëra anë dhe të kihet 
mbikëqyrje në punën e organeve të administratës shtetërore, nga ana tjetër.

Megjithatë, me të drejtë thuhet se një shpikje demokratike, siç është Institucioni i Ombudsmanit 
vetvetiu nuk mund ta zgjidh problemin me mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve. 
Përkundrazi, kudo në botë Ombudsmani është konceptuar të veproj në frymën e demokracisë, me 
qeveri dhe administratë kooperative të cilët në përgjithësi administrojnë në mënyrë efikase dhe 
mirëfilli janë të interesuar për eliminimin e mangësive dhe parregullsive të cilat mund të ndodhin 
edhe pa dashje.      

Roli i tij në këtë plan, para së gjithash, ka të bëjë me monitorimin e legjislacionit, duke e 
marrë parasysh se Ombudsmani ka autorizime të inicioj ndryshime dhe plotësime të rregullave të 
caktuara ligjore, të cilat në vetvete përmbajnë dispozita të cilat mund të jenë burim potencial të 
mosmarrëveshjeve ose elemente të diskriminimit për pjesëtarët e një bashkësie të caktuar etnike. 

Megjithatë, miratimi i dokumenteve ndërkombëtare dhe ligjeve nuk do të thotë garanci se të 
drejtat dhe liritë e njeriut në një shoqëri do të respektohen. 

Jo, vetëdija është ajo që e bënë shoqërinë të jetë e përgjegjshme dhe t’i respektoj rregullat 
të cilat është obliguar se do t’i respektoj, dhe ky është procesi në të cilin ne, në shoqërinë tonë, 
ende duhet të punojmë.

Kritikat, në vend që të kuptohen në atë mënyrë që do të rezultonin me kapërcimin e dobësive 
dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, ndonjëherë interpretohen si sulm dhe të njëjtave nuk 
u qasen me vëmendje përkatëse edhe pse kanë për qëllim të ndihmojnë në realizimin konsekuent 
dhe të ligjshëm të të drejtave të qytetarëve, me çka kontribuojmë në drejtim të avancimit të 
raportit të organeve të pushtetit dhe qytetarëve. 

Duke e marrë parasysh se vijmë nga shoqëri të cilat dallojnë nga më shumë aspekte, në fund 
do të doja të jap disa udhëzime të cilat do të ishin të dobishme për të gjithë ne, ombudsmanë dhe 
mediatorë, pavarësisht sistemeve në të cilët funksionojmë dhe në të cilët do të mund të thirremi 
si në qëndrime të këtij Kongresi. 
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• Institucionet më relevante të shoqërisë çdoherë duhet t’ia ofrojnë Ombudsmanit 
mbështetjen e nevojshme dhe ta mbrojnë nga presionet politike.

• Bashkëpunimi i administratës me Ombudsmanin është kusht pa të cilin nuk mundet, për 
çka ekziston nevoja për përmirësimin e vazhdueshëm të tij.

• Edukimi i administratës dhe qytetarëve për të drejtat e njeriut duhet të jetë i vazhdueshëm.
• Avancimi i raporteve midis institucioneve të ombudsmanëve, organizatave joqeveritare 

dhe mediave është me rëndësi thelbësore për funksionimin efikas të institucioneve të 
ombudsmanit dhe tregues i paanshmërisë dhe objektivitetit të tij në shoqëri.

• Kritika publike, po, megjithatë vetëm kur e njëjta është e pashmangshme, ndërsa para 
se të publikohet e njëjta duhet të matet me shumë kujdes.  

Varësisht se sa janë përmbushur këto udhëzime, mund të flitet për nivelin e zhvillimit të 
demokracisë në shoqëri.

Faleminderit.  
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Ervan Fuere, ish-Ambasador i Bashkimit Evropian 
në Republikën e Maqedonisë

PUNA E OMBUDSMANIT NGA KËNDVËSHTRIMI IM

Institucioni i Avokatit të Popullit, siç e njohim sot, u themelua për herë të parë para më 
shumë se 200 viteve në Suedi. Që atëherë, ajo ka evoluar në mënyrë të konsiderueshme që të jetë 
ajo që është sot në shekullin 21 – institucion i domosdoshëm në sistem demokratik funksional. Ky 
institucion siguron mbrojtje të pavarur të të drejtave dhe lirive fundamentale të qytetarëve dhe 
siguron llogaridhënien e organeve administrative.

Edhe pse daton nga koha më e re, Institucioni i Avokatit të Popullit në Maqedoni e përballoi 
testin e kohës. Shënimi i 20-vjetorit të ekzistimit të tij është mundësi e mirë për të bërë vlerësimin 
e rolit të Avokatit të Popullit në skenën politike maqedonase, si dhe si e perceptojnë qytetarët 
e Maqedonisë këtë Institucion. Nëse shikojmë pas, s’ka dyshime për rolin pionier të cilin Zyra e 
Avokatit të Popullit e kishte në kultivimin e kulturës së respektimit të të drejtave të qytetarëve. 
Krahas resurseve minimale financiare dhe numrit të kufizuar të personelit, arriti ta ndërtoj 
autoritetin dhe reputacionin dhe ta fitoj respektin e atyre të cilëve u shërben.

Të gjitha raportet e organizatave dhe institucioneve ndërkombëtare, siç janë ato të BE-së, 
janë unanim sa u përket lëvdatave të tyre për punën e Avokatit të Popullit. Në raportet e njëjta, 
gjithashtu, potencohet se edhe përkrah asaj se Avokati i Popullit edhe më tej mbetet institucion 
kryesor mbikëqyrës në vend, veçanërisht sa i përket realizimit dhe avancimit të të drejtave dhe 
lirive të qytetarëve, resurset të cilat i ka në dispozicion janë të pamjaftueshme. Sidomos ky 
vlerësim përsëritet gjatë viteve të kaluara. Për shembull, në Raportin vjetor të Komisionit Evropian 
për vitin 2016 theksohet: “Mbështetja e autoriteteve nacionale të Zyrës së Avokatit të Popullit ende 
është e pamjaftueshme. Institucioni vazhdon të jetë me staf të pamjaftueshëm dhe pa mjete të 
mjaftueshme financiare”.

Akoma më e rëndësishme është se sa Institucioni i Avokatit të Popullit ka arritur t’ia dalë 
gjatë viteve të kaluara edhe përkundër pengesave evidente. Me aktivitetet dhe hulumtimet e tij bëri 
përpjekje që t’i vë në dukje vlerat themelore demokratike në vend dhe të vazhdoj me përmbushjen 
e mandatit të tij kushtetues dhe ligjor për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve. Konkretisht, 
në kontekst të punës, me qëllim të parandalimit të torturës dhe llojeve tjera të trajtimit brutal, 
jonjerëzor, nënçmues dhe ndëshkues, Institucioni i Avokatit të Popullit ka luajtur një rol aktiv 
si Mekanizëm Parandalues Nacional në përputhje me Protokollin Fakultativ të Konventës Kundër 
Torturës dhe Llojeve të tjera të Trajtimit Brutal, Jonjerëzor, Nënçmues ose Ndëshkues. Së këtejmi, 
Mekanizmi Parandalues Nacional kishte një qasje të fortë gjatë detektimit të kushteve johumane 
dhe përçmuese dhe kushteve degraduese në vendet e ndalimit.

Më kujtohet, se gjatë mandatit tim, si Përfaqësues Special i BE-së dhe Shef i Delegacionit 
të BE-së në Maqedoni, u realizuan shumë vizita të rregullta të Burgut “Idrizovë” në të cilat e 
shoqëroja Avokatin e Popullit. Përqendrimi i tij në detaje dhe gatishmëria e tij për t’i dëgjuar ata 
të cilët ishin të burgosur në kushte jonjerëzore dhe nënçmuese ishin dëshmi për përkushtimin 
e tij ndaj vlerave themelore të trajtimit fer dhe empatisë. Këto vizita ishin me rëndësi kyçe për 
ngritjen e ndërgjegjësimit të organeve relevante qeveritare, edhe pse, siç theksohet në raportet e 
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lartpërmendur, bashkëpunimi me disa nga këto organet, siç është Ministria e Punëve të Brendshme 
nuk ishte në nivel të kënaqshëm.

Gjatë mandatit tim në Maqedoni, gjithashtu, mund ta dëshmoj rëndësinë e Zyrës së Avokatit të 
Popullit dhe bashkëpunimin intensiv me shoqërinë civile, duke i theksuar përpjekjet për partneritet 
të përbashkët në sigurimin e respektimit të parimit të sundimit të së drejtës dhe llogaridhënies së 
Qeverisë dhe nëpunësve publikë.

Respektin, të cilin e fitoi ndër vite Institucioni i Avokatit të Popullit është dëshmi e 
profesionalizmit dhe përkushtimit të bartësit aktual të funksionit dhe ekipit të tij, me të cilët shumë 
herë pata privilegjin të takohem dhe të komunikoj. Njohja përkatëse, nga ana e qeverisë aktuale 
dhe sigurimi i resurseve financiare të Zyrës, Avokatit të Popullit do t’i mundësojnë që akoma më 
shumë ta përmirësojë gamën e aktiviteteve, ta rris dukshmërinë e Institucionit, ndërkohë që do 
të kontribuojë edhe në përmirësimin e ndjekjes së rekomandimeve të Avokatit të Popullit nga ana 
e institucioneve nacionale. Ky është shpërblim i dyfishtë – e fuqizon procesin demokratik dhe e 
stimulon më shumë besimin e qytetarëve në institucionet shtetërore – se të drejtat e tyre të njeriut 
do të respektohen nga ana e institucioneve shtetërore.
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Nga pres-konferenca e Avokatit të Popullit dhe Ambasadorit të BE-së në 
Republikën e Maqedonisë, Shkup, shkurt 2010

GJENDJET NË INK IDRIZOVË-SHKUP

“Gjendja është dëshpëruese, zonja dhe zotërinj, dhe për fakt të keq zgjatë me vjet. Nga 
ana tjetër, kjo nuk është hera e parë të theksohen gjendjet e këtilla. Për çdo vit, në raportet tona 
vjetore e theksojmë shqetësimin tonë për gjendjet në “Idrizovë”, ndërsa në drejtim të njëjtë janë 
edhe raportet e Komitetit për Parandalimin e Torturës”. 

Këtë, mes tjerash, e tha në fjalën e tij Avokati i Popullit z. Ixhet Memeti në konferencën 
e përbashkët për shtyp me Euroambasadorin z. Ervan Fuere, në të cilën u fol për gjendjen në 
Institucionin Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë” pas vizitës së realizuar.

Euroambasadori z. Ervan Fuere, duke i mbështetur tërësisht konstatimet e Avokatit të 
Popullit, theksoi se disa pjesë të Burgut, të cilat i kishin vizituar, kanë qenë larg standardeve, 
ndërkaq kushtet në to i cilësoi si përçmuese dhe degraduese.

“Kushtet në një pjesë të Burgut janë më të këqija sesa ato të burgjeve të Afrikës Jugore 
përpara kohës së Nelson Mandelës.”- tha z. Fuere. Njëkohësisht, ai potencoi se Qeveria duhet të 
nxitet për të bërë angazhim plotësues në drejtim të përmirësimit të gjendjes në këtë Burg.

Teksti integral nga pres-konferenca e Avokatit të Popullit për gjendjet në burgje

Të nderuar përfaqësues të mjeteve të informimit publikë,
Konferencën e sotme për shtyp e mbajmë me qëllim që edhe njëherë ta theksojmë shqetësimin 

tonë të thellë për gjendjet në Burgun “Idrizovë”. Përse them shqetësimin e thellë? Për shkak se, 
për fat të keq, gjendjet e përgjithshme tanimë vite me radhë janë seriozisht shqetësuese. Në 
segmente të caktuara jo vetëm që nuk ka aktivitete për avancimin e gjendjeve por, përkundrazi 
ka përkeqësime.

Të nderuar përfaqësues të mjeteve të informimit publikë,
Gjendjet në disa pjesë të Burgut janë në atë situatë saqë nuk mund të paramendohet se 

dikush mund të qëndrojë në kushte të atilla dhe me këtë rast të mos rrezikohet shëndeti i tij.
Gjendja është e mjerueshme, zonja dhe zotërinj, dhe për fat të keq kjo gjendje po zgjatë 

vite me radhë. Nga ana tjetër, nuk është hera e parë që i theksojmë këto gjendje. Për çdo vit, 
në raportet tona vjetore, e potencojmë shqetësimin për gjendjet që kanë të bëjnë me Burgun 
e “Idrizovës”, gjithashtu në po këtë drejtim janë edhe raportet e Komitetit për Parandalimin e 
Torturës.

Nëse i shikoni raportet, vite me radhë, në to paraqiten rekomandimet e njëjta. Kur flas për 
kushtet, në radhë të parë, mendoj në kapacitetet e vendosjes, kushtet hapësinore, higjienën, 
ushqimin, mbrojtjen shëndetësore, kuadrin profesional në të gjithë sektorët pa përjashtim, si dhe 
programet për risocializim të cilët thënë shkurt as që ekzistojnë. Thjesht dhe me pak fjalë nuk ka 
kushte minimale për sigurimin e vuajtjes së dënimit në mënyrë humane dhe me dinjitet.
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Për këto shkaqe, apeloj që të ndërmerren aktivitete serioze me të cilat do të mundësohet 
qëndrim human dhe dinjitoz i personave që vuajnë dënimin në Burgun “Idrizovë”.

Njëkohësisht, rekomandoj që të mbyllet Reparti gjysmë i hapur në Burgun “Idrizovë”, ndërsa 
personat e dënuar të atij reparti të dislokohen në pjesë tjera të burgut.

Libri “Në mbrojtje të të drejtave të personave të dënuar” - 2007
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Doc. Dr. Bekim Kadriu, profesor universitar

AVOKATI I POPULLIT NË MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI DHE 
RESPEKTIMI I PARIMIT TË PËRFAQËSIMIT TË DREJTË DHE ADEKUAT

Avokati i Popullit dhe autorizimet e tij

Avokati i Popullit i Republikës së Maqedonisë është Institucion i rëndësishëm për promovimin, 
mbrojtjen dhe avancimin e lirive dhe të drejtave të njeriut. Avokati i Popullit u themelua me 
Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë9 dhe përbën kategori kushtetuese, e që flet mjaft për 
rëndësinë e këtij Institucioni dhe nevojën që seriozisht të merren parasysh sugjerimet e tij, të cilat 
kanë të bëjnë me mbrojtjen, promovimin, por edhe avancimin e lirive dhe të drejtave të njeriut. 
Më në detaje, puna e Avokatit të Popullit rregullohet me Ligjin për Avokatin e Popullit.10

Avokati i Popullit si kompetencë kryesore e ka mbrojtjen e të drejtave kushtetuese dhe 
ligjore të individëve (qytetarëve dhe personave të tjerë), kur ato u cenohen me akt, veprim ose 
mosveprim të organeve të administratës, përfshirë edhe organet dhe organizatat të cilat kanë 
autorizime publike.11 Krahas kësaj kompetence themelore, Avokati i Popullit ndërmerr masa dhe 
veprime në drejtim të mbrojtjes së parimit të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuat të pjesëtarëve të bashkësive etnike në organet e pushtetit shtetëror, organet e njësive 
të vetëqeverisjes lokale dhe ndërmarrjeve të cilat kanë autorizime publike.12 Të dy  parimet, si 
mosdiskriminimi ashtu edhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, janë në favor të sigurimit të barazisë 
dhe gëzimit të barabartë të lirive dhe të drejtave të njeriut nga ana e qytetarëve dhe personave të 
tjerë në Republikën e Maqedonisë. Përmbushja e barabartë e lirive dhe të drejtave është obligim 
kushtetues sipas nenit 9 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë. 

Për realizimin e kompetencës së tij, Avokati i Popullit e ndjek gjendjen lidhur me respektimin e 
këtyre parimeve;13 nga propozuesit e autorizuar inicion ndryshime të ligjeve dhe akteve nënligjore; 
inicion procedurë para Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë për vlerësimin e 
kushtetutshmërisë së ligjeve, përkatësisht kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së akteve të tjera 
nënligjore.14 Avokati i Popullit pranon parashtresa lidhur me cenimet e lirive dhe të drejtave të 
njeriut, ndërsa ka të drejtë të kërkoj sqarime, informacione dhe prova për ndonjë parashtresë të 
caktuar, e cila mund t’i referohet edhe diskriminimit eventual; të realizoj këqyrje të drejtpërdrejtë 
mbi lëndët dhe punën e institucioneve; të thirr në bisedë person të zgjedhur, të emëruar ose cilindo 
qoftë person tjetër i cili mund të jep të dhëna për procedurën. Personat, përkatësisht institucionet, 
e kanë për detyrë të bashkëpunojnë me Avokatin e Popullit.15 

9 Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, “Gazeta Zyrtare e RM-së” numër 52/1991 më 22 nëntor të vitit 1991, neni 77. 
10 Ligji për Avokatin e Popullit, “Gazeta Zyrtare e RM-së” numër  60/03 më 22 shtator të vitit 2003. 
11 Ligji për Avokatin e Popullit, neni 1. 
12 Ligji për Avokatin e Popullit, neni 2. 
13 Ligji për Avokatin e Popullit, neni 29. 
14 Ligji për Avokatin e Popullit, neni 30. 
15 Ligji për Avokatin e Popullit, neni 13 dhe nenet 24-27.
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Siç mund të shihet, autorizimet e Avokatit të Popullit janë të gjera dhe të njëjtët, përveç të 
drejtave tjera kushtetuese dhe ligjore, kanë të bëjnë edhe me parimin e mosdiskriminimit dhe 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Kjo do të thotë se Avokati i Popullit mund të inicioj procedurë 
para Gjykatës Kushtetuese në rastet kur konsideron se ndonjë ligj i caktuar është jokushtetues, nga 
aspekti i cenimit të barazisë së qytetarëve, përkatësisht se bie ndesh me nenin 9 të Kushtetutës. 
Gjithashtu, Avokati i Popullit mund të zbatoj hulumtime, të mbledh të dhëna statistikore në rastet 
kur bëhet fjalë për çështje nga fusha e barazisë dhe mosdiskriminimit, si dhe përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat. Megjithatë, si kompetencë më e shfrytëzuar e Avokatit të Popullit është veprimi sipas 
parashtresave, kur qytetarët përkatësisht individët16 konsiderojnë se janë të diskriminuar. 

E drejta e parashtrimit të parashtresës parashikohet në nenin 13 të Ligjit për Avokatin e 
Popullit. Kur Avokati i Popullit, sipas parashtresës së parashtruar, do të konstatoj cenim të së drejtës, 
përkatësisht diskriminim, mund të jep propozime, rekomandime dhe mendime për shmangien e 
shkeljeve të konstatuara; të propozoj që sërish të zbatohet procedurë e caktuar; të ngre iniciativë 
për hapjen e procedurës disiplinore kundër ndonjë personi të caktuar zyrtar ose personi përgjegjës; 
si dhe të paraqes kërkesë për hapjen e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë penale.17 Në 
fund, Avokati i Popullit do të kërkoj shtyrjen e ekzekutimit të aktit administrativ në rastet kur do të 
vlerësoj se ekzekutimi do të prodhoj dëm të pariparueshëm për të drejtën e personit të interesuar.18

Parashtresa të cilat kanë të bëjnë me diskriminimin eventual 

Veprimi sipas parashtresave është njëra nga kompetencat themelore të Avokatit të Popullit. 
Nëse analizohet puna e Avokatit të Popullit, lidhur me parashtresat e parashtruara për diskriminim, 
mund të konstatohet se numri i këtyre parashtresave nuk është edhe aq i madh (lëviz midis 1 deri 
2 për qind nga numri i përgjithshëm i parashtresave). Si shkak i numrit të vogël të parashtresave 
mund të numërohen: mos-detektimi i diskriminimit nga qytetarët; mos-denoncimi i diskriminimit 
për shkaqe të ndryshme (frika nga viktimizimi); mosnjohja e mekanizmave për mbrojtje nga 
diskriminimi; madje edhe mosbesimi të cilin në përgjithësi e kanë qytetarët në institucionet për 
mbrojtjen e të drejtave. 

Sipas viteve, në vitin 2013, pranë Avokatit të Popullit janë parashtruar 51 parashtresa për 
diskriminim (1.35% nga numri i përgjithshëm i parashtresave të parashtruara). Prej tyre, madje 
30 kanë të bëjnë me diskriminimin mbi bazë të përkatësisë etnike. Avokati i Popullit ka konstatuar 
diskriminim tek 15 prej tyre.19 

Në vitin 2014, Avokati i Popullit ka pranuar 66 parashtresa për diskriminim (1.55%), prej të 
cilave përsëri dominon diskriminimi mbi bazë të përkatësisë etnike.20  Në këtë vit karakteristike 
ishin parashtresat e pjesëtarëve të bashkësisë rome dhe shqiptare të cilët kërkonin përcaktimin e 
diskriminimit gjatë veprimit të nëpunësve policorë, të cilët nuk u kanë lejuar ta kalojnë kufirin.21 
16 Të drejtat e njeriut nuk u përkasin vetëm qytetarëve, por edhe personave të cilët nuk kanë nënshtetësi të Republikës së Maqedonisë. Një 
numër i vogël i të drejtave u garantohen vetëm qytetarëve, me çka puna e Avokatit të Popullit do të ngushtohej shumë nëse autorizimet e tij 
kufizohen vetëm në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. 
17  Ligji për Avokatin e Popullit, neni 32. 
18  Ligji për Avokatin e Popullit, neni 33. 
19  Avokati i Popullit, “Raporti vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut për vitin 
2013, Shkup, mars 2014, faqe 66.  
20 Avokati i Popullit, “Raporti vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut për vitin 
2014, Shkup, mars 2015, faqe 146. 
21 Avokati i Popullit, “Raporti vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut për vitin 
2014, Shkup, mars 2015, faqe 80. 
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Në këtë vit, Avokati i Popullit konstatoi edhe diskriminimin e një pacienti të infektuar me virusin 
HIV gjatë ofrimit të shërbimeve shëndetësore, e që ka rezultuar me pranimin e rekomandimit të 
dhënë.22

Në vitin 2015, numri i parashtresave të paraqitura deri te Avokati i Popullit për diskriminim 
të supozuar është identik. Janë paraqitur 53 parashtresa për diskriminim të supozuar (1.2% nga 
numri i përgjithshëm). Përsëri dominojnë parashtresat për diskriminim mbi bazë të përkatësisë 
etnike, edhe atë sidomos gjatë kthimit të qytetarëve nga pikat e kalimit kufitar, veçanërisht të 
pjesëtarëve të bashkësisë rome.23

Për vitin e fundit 2016, vërehet një rritje e lehtë e parashtresave të paraqitura për diskriminim 
të supozuar për rreth 20%. Gjithsej janë paraqitur 69 parashtresa, ose 1.83% nga numri i 
përgjithshëm i parashtresave të parashtruara.24 Nga aspekti i bazave të diskriminimit, përsëri 
dominojnë parashtresat për diskriminim mbi bazë të përkatësisë etnike, por edhe për diskriminim 
për shkak të përkatësisë politike, veçanërisht në administratën publike. Sa u përket fushave, tek 
Avokati i Popullit qytetarët janë ankuar për diskriminim nga fusha e marrëdhënieve të punës, si 
dhe për vazhdimin e diskriminimit nga ana e policisë kufitare gjatë daljes së qytetarëve nga shteti, 
veçanërisht të qytetarëve – pjesëtarë të bashkësisë rome. Gjithashtu, diskriminimi është vërejtur 
edhe mbi bazë të gjuhës, për shkak të mosrespektimit të rregullave të cilat kanë të bëjnë me 
përdorimin e gjuhës në procedurë administrative.25 

Si konkluzion për punën e Avokatit të Popullit në fushën e mbrojtjes nga diskriminimi mund 
të thuhet, si vijon: së pari, numri i parashtresave të paraqitura pranë Avokatit të Popullit për 
diskriminim të mundshëm është relativisht i vogël, e që është rezultat i mos-identifikimit të 
diskriminimit nga ana e qytetarëve, si dhe mosgatishmërisë për ta denoncuar diskriminimin (për 
shkak të frikës nga viktimizimi). Megjithatë, gjatë vitit të fundit 2016, vihet re rritja e numrit të 
parashtresave e që mund të jetë rezultat i angazhimeve të Avokatit të Popullit, dukshmëria e tij në 
shoqëri dhe besimi i qytetarëve konkretisht në këtë Institucion. 

Së dyti, nga parashtresat e paraqitura vihet në dukje se është më i madh numri i parashtresave 
të cilat kanë të bëjnë me diskriminimin në bazë të përkatësisë etnike. Kjo nuk është ndonjë befasi 
meqë, në Republikën e Maqedonisë, edhe sipas hulumtimeve të realizuara dhe perceptimit të 
qytetarëve vihet në pah se dominon diskriminimi etnik bashkë me diskriminimin në bazë të (mos) 
përkatësisë politike.26

Së treti, sa i përket aspektit të fushave, nuk vërehet ndonjë tendencë, por vihet në dukje 
veprimi sipas parashtresave të parashtruara nga të gjitha fushat e jetës shoqërore, edhe atë 
nga: marrëdhëniet e punës, shërbimet shëndetësore, procedurat gjyqësore, veprimet policore dhe 
ngjashëm. Megjithatë, në këtë pjesë konsiderojmë se Avokati i Popullit duhet të mbledh të dhëna 
të sakta statistikore nga fushat me të cilat kanë të bëjnë parashtresat, paralelisht me të dhënat e 

22 Avokati i Popullit, “Raporti vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut për vitin 
2014, Shkup, mars 2015, faqe 81. 
23 Avokati i Popullit, “Raporti vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut për vitin 
2015, Shkup, mars 2016, faqe 142 dhe faqe 87.
24 Avokati i Popullit, “Raporti vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut për vitin 
2016, Shkup, mars 2017, faqe 165.
25 Avokati i Popullit, “Raporti vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut për vitin 
2016, Shkup, mars 2017, faqe 107/108. 
26 Jasmina Mihailovska, Misha Popoviq, Barometri për mundësi të barabarta, Shkup, 2013, faqe 11. Sipas këtij hulumtimi, diskriminimi etnik 
është forma e dytë më e përhapur e diskriminimit, edhe atë 51% e të anketuarve konsiderojnë se kjo është dukuri e shpeshtë në Republikën 
e Maqedonisë. Në vend të parë është diskriminimi në bazë të përkatësisë partiake, e që vihet në pah edhe në punën e Avokatit të Popullit. 



180

parashtresave sipas bazës së diskriminimit. Për klasifikim më të mirë, fushat mund të merren nga 
neni 4 i Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi.27 

Ndjekja e respektimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat

Bashkë me parimin e mosdiskriminimit, Avokati i Popullit e ndjek edhe gjendjen me respektimin 
e parimit kushtetues të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Monitorimin e respektimit të këtij 
parimi Avokati i Popullit e bën përmes sigurimit të të dhënave nga institucionet me të cilët ka të 
bëjë ky parim. Në raportet vjetore të Avokatit të Popullit, në mënyrë të veçantë, trajtohet çështja 
e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Kjo qasje mundëson nxjerrjen e lehtë të konkluzioneve për 
atë se si përparon implementimi i këtij parimi, cilët institucione nuk e respektojnë këtë parim, cilat 
aspekte duhet të respektohen në të ardhmen dhe ngjashëm. 

Gjatë vitit 2016, është rritur numri i institucioneve të cilët janë përfshirë në Raportin e 
Avokatit të Popullit, e të cilët kanë të bëjnë me obligimin e respektimit të parimit të përfaqësimit 
të drejtë dhe adekuat. Aktualisht, numri i institucioneve është 1270, për dallim nga viti 2015 kur 
ky numër ishte 1206.28 Nga këto institucione, Avokati i Popullit vë në dukje se një numër përkatës 
i institucioneve nuk i japin të gjitha informacionet përkatëse për gjendjen me implementimin e 
parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat.29 Sjellja e këtillë mospërfillëse e institucioneve, 
nga njëra anë e tregon nivelin e ulët të kulturës politike, por nga ana tjetër, akoma më keq, lë 
përshtypje se ato institucione, të cilat nuk japin informacione përkatëse, faktikisht edhe nuk e 
respektojnë as parimin kushtetues të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Në këtë mënyrë, këto 
institucione drejtpërsëdrejti e pengojnë arritjen e barazisë reale në Republikën e Maqedonisë. 

Nga analiza e të dhënave, Avokati i Popullit vë në pah se ekziston progres i caktuar i 
lehtë, veçanërisht në kuptimin kuantitativ, në respektimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. 
Megjithatë, ekziston një numër i madh i institucioneve të cilat nuk e kanë arritur as pragun minimal 
- të detyrueshëm të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Tek institucionet e tjera si, për shembull, 
tek prokuroritë publike, institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe institucionet e shëndetit publik, 
është i ulët dhe i pakënaqshëm niveli i zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat.30 
Kjo do të thotë se institucionet duhet të punojnë në mënyrë më intensive dhe më me sinqeritet 
në drejtim të respektimit të këtij parimi, i cili ka për qëllim arritjen e barazisë së plotë midis 
pjesëtarëve të bashkësive etnike në Republikën e Maqedonisë. 

Nga ana tjetër, më e keqe është gjendja me zbatimin cilësor të këtij parimi. Përkatësisht, 
kur bëhet fjalë për kuadër udhëheqës në institucionet, përqindja e përfaqësimit të pjesëtarëve 
të bashkësive etnike nuk është në përputhje me intencën e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuat. Kjo ka të bëjë si me bashkësinë shqiptare, ashtu edhe me pjesëtarët e tjerë të bashkësive 
më të vogla. 

27 Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, “Gazeta Zyrtare e RM-së” numër 50/2010. Në nenin 4 të këtij Ligji, numëron fushat e 
mëposhtme: puna dhe marrëdhëniet e punës; arsimi, shkenca dhe sporti; siguria sociale; mbrojtja sociale; sigurimi pensional dhe invalidor; 
sigurimi shëndetësor dhe mbrojtja shëndetësore; jurisprudenca dhe administrata; banimi; informimi publik dhe mediat; qasja deri te të mirat 
dhe shërbimet dhe veprimi në sindikata, parti shoqata politike; kultura; dhe fusha të tjera të përcaktuara me ligj.  
28 Avokati i Popullit, “Raporti vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut për vitin 
2016, Shkup, mars 2017, faqe 111. 
29 Avokati i Popullit, “Raporti vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut për vitin 
2016, Shkup, mars 2017, faqe 111. 
30 Avokati i Popullit, “Raporti vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut për vitin 
2016, Shkup, mars 2017, faqe 116-117. 
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Sa u përket bashkësive më të vogla, Avokati i Popullit vë në dukje se nuk ka ndryshime të 
dukshme kur bëhet fjalë për pjesëtarët e bashkësive me numër më të vogël, si në nivel të numrit 
të përgjithshëm të të punësuarve, ashtu edhe në nivel të vendeve udhëheqëse të punës.31 

Si konkluzion, lidhur me përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, do të thoshim se ekzistojnë disa 
sfida për zbatimin e këtij parimi, e që i konstatuam si rezultat i monitorimit të implementimit të 
këtij parimi nga ana e Avokatit të Popullit. Së pari, jo të gjitha institucionet dëshirojnë të japin 
informacione për gjendjen me zbatimin e këtij parimi, e që është pengesë e drejtpërdrejtë edhe 
për parimin si të tillë, por edhe për barazinë si objektiv i fundit. Së dyti, jo të gjitha institucionet 
e respektojnë këtë parim, edhe pse ka përmirësim në kuptimin e cilësisë. Së treti, akoma më e 
rëndësishme është mungesa e madhe e zbatimit të parimit në vendet udhëheqëse të punës në 
institucione, e që do të ndikonte në parandalimin e diskriminimit të mundshëm në marrëdhëniet e 
punës që themelohen mbi bazë etnike. Së fundmi, edhe sa u përket bashkësive më të vogla etnike, 
duhet të punohet edhe për aspektin kuantitativ, por edhe për zbatimin e këtij parimi në pozita 
udhëheqëse në institucione, dhe për të cilat Avokati i Popullit, vite me radhë, nuk sheh progres. 

Konkluzione dhe rekomandime

Avokati i Popullit ka kompetencë serioze kur bëhet fjalë për mosdiskriminimin dhe përfaqësimin 
e drejtë dhe adekuat. Përkatësisht, vet veprimi sipas parashtresave dhe mbledhja e të dhënave 
për ndjekjen e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat janë të rëndësishme për shkak të marrjes së 
masave të mëtutjeshme, aty ku shfaqen tendenca të caktuara, qofshin ato pozitive ose negative. 
Së këtejmi, kur bëhet fjalë për mosdiskriminimin, me sa duket, nevojitet marrja e masave me 
qëllim të promovimit të mekanizmave për mbrojtje nga diskriminimi, me qëllim të ndërgjegjësimit 
të qytetarëve për t’i denoncuar rastet e diskriminimit. Një gjë e këtillë do të ndikonte në rritjen e 
numrit të parashtresave të parashtruara për diskriminim. 

Nga ana tjetër, nga parashtresat e parashtruara shihet se cila formë e diskriminimit është më 
e përhapur, e që duhet të ndikoj në marrjen e masave për ta çrrënjosur pikërisht formën e këtillë 
të diskriminimit. Ndërkaq, nëse kjo formë e diskriminimit është në bazë etnike, kjo do të thotë 
se është i nevojshëm edhe respektimi i parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në të gjitha 
institucionet, me qëllim të parandalimit të diskriminimit në bazë etnike. Nëse konstatohet se bëhet 
fjalë për diskriminim në bazë të (mos) përkatësisë politike, atëherë duhet të merren masa edhe 
në drejtim të profesionalizimit të administratës, mbrojtjes nga mobingu, respektimit të kritereve 
objektive gjatë punësimit, avancimit, shqiptimit të masave disiplinore dhe ngjashëm. Pra, nga vet 
parashtresat fitohen informacione se si të veprohet më tutje, me qëllim të arritjes së barazisë në 
shoqërinë tonë.

Duke e pasur parasysh se masat e Avokatit të Popullit, parë nga perspektiva juridike, janë 
më të buta, institucionet e tjera duhet të bashkëpunojnë me Avokatin e Popullit, me qëllim që 
perceptimet dhe rekomandimet e tij të merren parasysh dhe të veprohet sipas të njëjtave. Këtu 
mendohet për të gjitha institucionet, nga pushteti ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor, të gjithë 
në kuadër të kompetencave të tyre duhet ta bëjnë më të lehtë respektimin e rekomandimeve të 
Avokatit të Popullit si Institucion për mbrojtjen, promovimin dhe avancimin e lirive dhe të drejtave 
të njeriut në Republikën e Maqedonisë. 

31 Avokati i Popullit, “Raporti vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut për vitin 
2016, Shkup, mars 2017, faqe 117. 
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MBROJTA E POSAÇME E FËMIJËVE DHE PERSONAVE ME AFTËSI TË 
KUFIZUAR, SI DHE MBROJTJA NGA DISKRIMINIMI 

Ndryshimet tanimë të përmendura të Ligjit për Avokatin e Popullit nga viti 2009 
parashikuan fuqizimin e rolit tij edhe në aspekt të mbrojtjes së fëmijëve dhe personave me 
aftësi të kufizuar, si dhe mbrojtjes nga diskriminimi në sektorin publik por jo edhe në atë 
privat. Avokatit të Popullit, nuk iu dha roli primar për mbrojtjen e të drejtës nga diskriminimi, 
si në rastin me parandalimin e torturës, sepse shteti u caktua të formoj Komision të posaçëm 
për Mbrojtje nga Diskriminimi. 

Pasoi periudha e aktiviteteve intensive lidhur me këto dy mandate të reja, siç 
janë organizimi i trajnimeve, seminareve, konferencave, tryezave të rrumbullakëta dhe 
vizitave studimore. Në dhjetor të vitit 2011 në Ohër u mbajt Konferenca vjetore rajonale e 
ombudsmanëve për fëmijë të Evropës Juglindore (CRONSEE), me temë: “Mbrojtja e fëmijës 
nga eksploatimi ekonomik”.

Konferenca u organizua në bashkëpunim dhe me mbështetjen financiare të “Save the 
Children” nga Norvegjia, Konferenca Rajonale për Evropën Juglindore në Sarajevë, Bosnjë e 
Hercegovinë. 

Qëllimi i kësaj Konferencë ishte shqyrtimi i gjendjeve në rajon lidhur me eksploatimin 
e fëmijëve, si dhe modalitetet dhe praktikat e mira për mbrojtjen e fëmijëve. 

Në Konferencë morën pjesë ombudsmanët për fëmijë nga: Shqipëria, Bosnja e 
Hercegovina, Vojvodina, Kosova, Republika Srpska, Sllovenia, Serbia, Kroacia, Mali i Zi. 
Gjithashtu, u organizua edhe takimi tematik me temë: “Roli i ombudsmanëve në mbrojtjen 
e të drejtave të fëmijëve nga ndëshkimi fizik dhe psikologjik”.
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Mr. Dragi Zmijanac, themelues dhe kryetar 
i Ambasadës së Parë për Fëmijë MEGJASHI

MBROJTJA E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE NË FOKUS TË 
AVOKATIT TË POPULLIT

Bashkëpunimi që ka Ambasada e Parë e Fëmijëve në Botë - “Megjashi” me Avokatin e Popullit 
gjatë 20 viteve të kaluara ndërlidhet me parashtresat e shumta, reagimet dhe problemet që i kanë 
fëmijët gjatë realizimit të të drejtave të tyre.   

Përpjekjet e Ambasadës së Fëmijëve – “Megjashi” që fëmijët të jenë në krye të agjendave 
politike, padyshim se ndihmohen nga Avokati i Popullit. Të jemi të sinqertë, akoma jemi larg nga 
agjenda e këtillë shoqërore, megjithatë është e rëndësishme se synojmë që bashkërisht fëmijët ta 
marrin vendin që e meritojnë. Në periudhën e deritanishme Avokati i Popullit, lidhur me çështjen 
e fëmijëve, shënoi progres dhe në mënyrë aktive merr pjesë në zgjidhjen e problemeve esenciale 
të cilat i prekin fëmijën në Maqedoni. Janë të rëndësishme aktivitetet të cilat i ndërmerr Avokati 
i Popullit për edukimin e fëmijëve për të drejtat e tyre dhe mënyrat në të cilat mund të mbrohen 
nëse ndodh cenimi i të njëjtëve. Fëmijët duhet ta dinë rolin e Ombudsmanit dhe autorizimet e tij, 
ta dinë se si mund t’i drejtohen atij, ashtu siç është i rëndësishëm edhe edukimi i ligjvënësve dhe 
publikut për rolin e tij. Ngritja e vetëdijes tek fëmijët për të drejtat të cilat burojnë nga Konventa 
mbi të Drejtat e Fëmijës dhe mënyra e mbrojtjes së tyre, çka mund të bëjë Avokati i Popullit për 
fëmijët dhe mënyrat se si mund të paraqitet ankesa/parashtresa, është aktivitet i rëndësishëm të 
cilin e zbaton Avokati i Popullit. 

Është për t’u përshëndetur edhe formimi i Seksionit të posaçëm për mbrojtjen e të drejtave 
të fëmijëve në kuadër të Avokatit të Popullit, e që e konsiderojmë si një hap të parë në drejtim të 
themelimit të Avokatit të Popullit për Fëmijë. Duke e pasur parasysh se Avokati i Popullit i mbron 
të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, të cilat u shkelen nga organet e administratës 
shtetërore dhe nga organet dhe organizatat e tjera të cilat kanë autorizime publike, veçanërisht 
është e rëndësishme se me formimin e këtij Seksioni, vëmendje e veçantë u përkushtohet të 
drejtave të fëmijëve në më shumë fusha të cilat janë me rëndësi esenciale, si për shembull: të 
drejtat të cilat fëmijët i realizojnë në institucionet për përkujdesje, edukim dhe arsim; të drejtat 
të cilat realizohen në institucionet e specializuara për vendosje dhe përkujdesje; realizimi i të 
drejtës prindërore kur është e nevojshme mbrojtja nga ana e qendrave për mbrojtje sociale; të 
drejtat e fëmijëve nga fusha e arsimit; të drejtat e fëmijëve të cilat realizohen në institucionet 
shëndetësore; të drejtat e fëmijëve nga fusha e sigurimit pensional dhe invalidor; të drejtat e 
fëmijëve në rast të veprimit të organeve për punë të brendshme... Avokati i Popullit ballafaqohet 
me probleme të fëmijëve në rrezik: fëmijë në rrugë, fëmijë përdorues të drogave, fëmijë me 
probleme edukative sociale... Avokati i Popullit nuk heshtë kur bëhet fjalë për fëmijët e bashkësisë 
rome, të segreguar në paralele të posaçme gjatë regjistrimit në klasën e parë dhe në vitin e parë 
të arsimit të mesëm... Avokati i Popullit angazhohet që institucionet arsimore të krijojnë kushte 
përkatëse për arsim kualitativ dhe realizim të të drejtës së transportit falas të fëmijëve në të gjitha 
shkollat e shtetit. 
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Bashkëpunimi i Ambasadës së Fëmijëve – “Megjashi” me Avokatin e Popullit, nga viti në 
vit, është gjithnjë e më intensiv dhe më cilësor. Kjo mund të vërehet jo vetëm përmes numrit të 
parashtresave, në të cilat punojmë bashkë, por edhe përmes aktiviteteve të ndryshme, siç është 
për shembull, pjesëmarrja e Ombudsmanit në krijimin e planeve afatshkurtra dhe afatgjata për 
punën e Ambasadës së Fëmijëve – “Megjashi”. Nga ana tjetër, Ambasada e Fëmijëve – “Megjashi” 
në kontaktet e saj të drejtpërdrejta dhe të tërthorta me fëmijët i informon për mënyrat përmes 
të cilave mund t’i realizojnë të drejtat e tyre dhe se Avokati i Popullit është hallkë e rëndësishme 
në mbrojtjen, se atij mund t’i drejtohen drejtpërsëdrejti dhe si ta bëjnë një gjë të këtillë. Është 
e rëndësishme vizita e Ombudsmanit në shkolla, kopshte, qendra ditore për fëmijë me aftësi të 
kufizuar, për fëmijë në rrugë... meqë kontakti i drejtpërdrejtë është një motiv më shumë që fëmijët 
të mendojnë për esencën e ekzistimit të institucionit të këtillë. 

Hulumtimet dhe raportet nga fusha të ndryshme të cilat i harton Avokati i Popullit, nisur 
nga mbrojtja e të drejtave të fëmijës, janë me rëndësi kyçe jo vetëm për gjendjen e fëmijëve në 
Maqedoni, por janë edhe udhërrëfyes për aktivitetet në të cilat duhet të orientohen organizatat 
qytetare dhe institucionet në Maqedoni. Një shembull konkret i sinergjisë në veprim është 
Raporti për gjendjen me respektimin dhe realizimin e të drejtës së pjesëmarrjes së fëmijës në 
marrjen e vendimeve në shkollat e mesme në Republikën e Maqedonisë (2016). Avokati i Popullit 
rekomandoi: “...të merren masa për rregullimin me ligj të pjesëmarrjes së fëmijës/nxënësit në 
sistemin arsimor të Republikës së Maqedonisë, të garantohet e drejta e shoqërimit të nxënësve 
me qëllim të mbrojtjes dhe realizimit të të drejtave dhe interesave të tyre, në mënyrë inkluzive 
dhe gjithëpërfshirëse, me çka do të krijohen mundësi reale të dëgjohet mendimi i nxënësit dhe të 
sigurohet pjesëmarrja e tij në marrjen e vendimeve të rëndësishme për çështjet që kanë të bëjnë 
me jetën e shkollës.” Analiza e të dhënave nga ky hulumtim është mbështetje e rëndësishme për 
iniciativën e Forumit Arsimor Rinor në partneritet me Koalicionin e Organizatave Rinore SEGA dhe 
Ambasada e Parë e Fëmijëve në Botë – “Megjashi” për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për arsim 
të mesëm, në të cilin do të përfshiheshin nxënësit e shkollave të mesme në procesin e marrjes së 
vendimeve të cilat drejtpërsëdrejti i prekin ata, do të rritej transparenca dhe aktiviteti lidhur me 
kontributin në proceset të cilat kanë të bëjnë me nxënësit, si dhe demokratizimi i procesit përmes 
inkorporimit të modelit inkluziv të pjesëmarrjes së të gjitha palëve të prekura. 

Për Ambasadën e Fëmijëve – “Megjashi”, Avokati i Popullit është institucion partner në shumë 
angazhime për realizimin e një bote më të mirë për fëmijët, si për shembull: përfshirja e të 
gjithë fëmijëve në sistemin edukativ-arsimor. Konsiderojmë se bashkë me Avokatin e Popullit, 
institucionet e sistemit do t’i vëmë në funksion, para së gjithash, si garanci se të drejtat e fëmijëve 
nuk janë vetëm angazhim deklarativ i të njëjtave. Avokatin e Popullit e vlerësojmë si Institucion i 
cili edhe neve na jep përkrahje në luftën për botë më të drejtë për fëmijët. Ky është një institucion 
i cili i identifikon problemet e vërteta me të cilët ballafaqohen fëmijët dhe i monitoron nevojat e 
fëmijëve. 

Rolin e Avokatit të Popullit e shohim në partneritet me sektorin civil, kur ushtron presion mbi 
funksionalitetin e institucioneve të shtetit, gjithnjë me qëllim të realizimit në praktikë të të drejtave 
të fëmijëve. Ky është institucion i cili rekomandon, sugjeron dhe udhëzon se si institucionet duhet 
të ndërmarrin masa të vazhdueshme për monitorim dhe punë, gjithnjë me qëllim të realizimit 
të plotë të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve. Avokati i Popullit ka rol të veçantë kur u dërgon 
rekomandime të gjitha organeve dhe institucioneve, organeve dhe shërbimeve që seriozisht të 
ndërmarrin masa sa i përket sigurimit të arsimit kualitativ për fëmijët nxënës, mbrojtje cilësore 
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shëndetësore dhe trajtim mjekësor të fëmijëve në rrezik, fëmijëve të familjeve të kategorive 
vulnerabile. 

Veçanërisht të rëndësishme janë përpjekjet e Avokatit të Popullit për takimet me ministritë 
përkatëse, me qëllim që t’i detyroj t’i përmirësojnë të drejtat e fëmijëve. Ne e dimë se në kontekstin 
tonë shoqëror-politik një gjë e këtillë është e vështirë të realizohet, ndërkaq kjo ndodh edhe për 
shkak të informimit dhe njohurive të pamjaftueshme të disa ministrive respektive për të drejtat 
e fëmijëve. Konsiderojmë se me formimin e Ombudsmanit të veçantë për fëmijë do të arrihet 
që çështja e të drejtave të fëmijëve të ngrihet në piedestalin e agjendës shoqërore-politike në 
Republikën e Maqedonisë. Në të kundërtën, sado të mëdha të jenë angazhimet e Avokatit të 
Popullit, përkatësisht Zëvendës Avokatit të Popullit për të drejtat e fëmijëve, do të vazhdoj situata 
aktuale e fëmijëve (shkelja e të drejtave të fëmijëve në arsim, shëndetësi, familje, shtëpi...). 
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                            Nevenka Krusharovska, ish-Zëvendëse e Avokatit të Popullit

FËMIJËT E RRUGËS-FËMIJËT NË RRUGË DHE EKSPLOATIMI 
EKONOMIK I TYRE 

Avokati i Popullit, në përputhje me nenin 11/a të Ligjit për Avokatin e Popullit, siguron 
mbrojtje të veçantë të të drejtave të fëmijëve edhe atë sipas parashtresës së parashtruar ose sipas 
procedurës së hapur me iniciativë personale. Njëherësh, me qëllim të ndjekjes së gjendjes, në 
lidhje me sigurimin e respektimit dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, realizon hulumtime dhe 
analizon çështje të caktuara që kanë të bëjnë me të drejta të caktuara të garantuara të fëmijëve, 
për çka me iniciativë të tij, pranë organeve ndaj të cilëve është kompetent të veproj, mund të 
dërgojë: rekomandime, mendime dhe kritika. 

Duke i marrë parasysh angazhimet e përcaktuara në Konventën për të Drejtat e Fëmijës 
dhe kornizën ligjore, për sigurimin e veçantë të mbrojtjes së fëmijëve pa kurrfarë diskriminimi, 
respektimin e interesit të tyre më të mirë dhe të drejtës për shprehje të lirë të mendimit, si 
dhe obligimin për mbrojtjen e fëmijëve nga çdo lloj keqpërdorimi, nga eksploatimi ekonomik 
dhe punë në veprimtari të cilat mund të jenë të rrezikshme ose mund ta pengojnë arsimimin e 
fëmijës apo ta dëmtojnë shëndetin, zhvillimin fizik, shpirtëror, moral ose social të tij, Avokati i 
Popullit me vëmendje të veçantë e ndjek gjendjen me fëmijët në rrugë. Aq më tepër sepse kjo 
kategori e fëmijëve, në të shumtën e rasteve, janë viktima të eksploatimit ekonomik ose, para së 
gjithash, keqpërdoren nga ana e prindërve të tyre apo grupeve të organizuara të cilat i detyrojnë 
fëmijët dhe prindërit e tyre të lypin. Përveç Konventës për të Drejtat e Fëmijës, Avokati i Popullit, 
gjatë mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, udhëhiqet edhe nga Qëllimet Zhvillimore të Mileniumit 
të Kombeve të Bashkuara në të cilat, veç tjerash, u rekomandohet shteteve të krijojnë kushte 
për përfshirjen e gjithë fëmijëve në sistemin arsimor dhe të ndërmarrin masa për reduktimin e 
varfërisë, e cila akoma paraqet pengesë kryesore për realizimin konsekuentë dhe papengesë të të 
drejtave të të gjithë fëmijëve, në kushte dhe mundësi të barabarta. Mbi të gjitha, gjatë mbrojtjes 
së fëmijëve nga eksploatimi ekonomik, duhet të merren parasysh dispozitat edhe e Konventës për 
ndalimin dhe shmangien e të gjitha llojeve të punës së fëmijëve, me ç’rast shtetet ngarkohen që në 
mënyrë efikase t’i eliminojnë format më të këqija të punëve të fëmijëve, potencohet rëndësia për 
arsim fillor falas dhe imponohet nevoja për largimin e fëmijëve nga format më të këqija të punës 
dhe integrimin e tyre, në përputhje me nevojat e familjes.

Të gjitha dokumentet ndërkombëtare që sigurojnë dhe garantojnë mbrojtje të veçantë të 
fëmijëve, veç tjerash, edhe mbrojtje nga eksploatimi ekonomik dhe nga keqpërdorimi i tyre, 
paraqesin udhërrëfyes për realizimin e të drejtave të fëmijëve dhe vizion për të gjitha vendet 
nënshkruese, me qëllim të krijimit të një bote në të cilën respektimi dhe realizimi i të drejtave të 
fëmijëve do të jetë prioritet.

Në përputhje me dokumentet ndërkombëtare, të cilat Republika e Maqedonisë i ka nënshkruar 
dhe ratifikuar dhe të cilat konform Kushtetutës janë pjesë e rendit juridik të Republikës, mbrojtja e 
veçantë e fëmijëve në rrugë, përkatësisht mbrojtja e fëmijëve nga çdo lloj eksploatimi dhe mbrojtja 
e abuzimit të tyre garantohet edhe me legjislacionin e Republikës së Maqedonisë. Në këtë kontekst, 
me Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, ndalohen të gjitha llojet e eksploatimit, shfrytëzimit komercial 
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dhe abuzimit të fëmijëve, me të cilat shkelen të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe të drejtat 
e fëmijëve. Njëherësh, Ligji për mbrojtje sociale parashikon mundësinë, me qëllim të mbrojtjes së 
fëmijëve në rrugë, të formohen qendra të veçanta ditore, në të cilat do t’u ndihmohet fëmijëve dhe 
anëtarëve të familjeve të tyre, përkatësisht fëmijëve t’u sigurohet: higjiena personale, ushqimi, 
shërbimet edukativo-arsimore, punë këshilluese, aktivitete kulturore-argëtuese dhe rekreative. 

Gjithashtu, me Ligjin për familjen ndalohet çdo lloj i dhunës në familje, pa marrë parasysh 
gjininë dhe moshën, ndërkaq me shprehjen “dhunë në familje” nënkuptohet: keqtrajtimi, fyerja, 
rrezikimi i sigurisë, lëndimi fizik, dhuna gjinore ose dhunë tjetër psikike ose fizike me të cilën 
shkaktohet ndjesia e pasigurisë, rrezikimit ose frikës. Po ashtu, me këtë Ligj parashikohet që prindi, 
i cili e keqpërdor kryerjen e së drejtës prindërore ose në mënyrë të vrazhdë i neglizhon detyrat 
prindërore, veç tjerash, edhe duke e detyruar fëmijën të punojë punë të cilat nuk i përgjigjen 
moshës së tij, mund t’i hiqet e drejta prindërore. 

Me qëllim të monitorimit të gjendjes në familjet e fëmijëve në rrezik, ku bëjnë pjesë edhe 
fëmijët në rrugë, konform autorizimeve ligjore, qendra për punë sociale ka të drejtë dhe obligim të 
bëjë monitorim mbi kryerjen e të drejtës prindërore, të ndërmerr masa për mbrojtjen e personit, të 
drejtave dhe interesave të fëmijës dhe t’i paralajmërojë për lëshimet gjatë edukimit dhe zhvillimit 
të fëmijës, përkatësisht të ndërmerr masa për zhvillimin dhe edukimin e drejtë të fëmijëve.

Garanci e veçantë për realizimin e të drejtës së arsimit fillor dhe të mesëm të obligueshëm 
dhe falas është përcaktuar me Ligjin për arsimin fillor dhe Ligjin për arsimin e mesëm sipas të 
cilëve çdo fëmijë ka të drejtë të ndjek arsimin fillor dhe të mesëm, të cilët janë të obligueshëm 
dhe falas, ndërkaq kjo e drejtë duhet t’u sigurohet edhe fëmijëve të rrugës, të cilëve kjo e drejtë 
shpeshherë u kufizohet për shkak të kohës që e kalojnë në rrugë, duke lypur ose duke u marrë 
me punë të caktuara dhe në këtë mënyrë jo vetëm që u kufizohet e drejta për arsimim, por ata 
eksploatohen edhe nga aspekti ekonomik, si dhe u cenohen të drejtat elementare të njeriut. 

Në këtë kontekst, edhe me Ligjin për drejtësinë e të miturve, fëmijët në rrugë trajtohen 
si fëmijë në rrezik, ndaj të cilëve organet kompetente e kanë për detyrë të ndërmarrin masa 
preventive dhe masa për ndihmë dhe mbrojtje. Gjithashtu, sipas këtij Ligji, fëmijët viktima të 
veprave të ndëshkueshme kanë të drejtë për mbrojtje të veçantë, të drejtë për zhdëmtim dhe të 
drejtë për rehabilitim dhe risocializim. Për parandalimin e delikuencës tek të miturit është formuar 
Këshilli shtetëror i zgjedhur nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, ndërkaq pritet të formohen 
edhe këshilla komunal.   

 Me qëllim të mbrojtjes së veçantë të fëmijëve në rrugë, të cilët keqpërdoren dhe të cilët janë 
viktima të eksploatimit ekonomik dhe të llojeve tjera të shfrytëzimit, në Kodin Penal parashikohet 
dënim me burgim prej 3 muaj deri në 3 vjet për: prindin, adoptuesin, kujdestarin ose personin tjetër 
i cili e neglizhon në mënyrë të vrazhdë detyrimin e tij për kujdes dhe edukim, i cili do ta braktis 
ose do ta keqtrajtojë personin e mitur. Dënimi me burgim prej tre muaj deri në tre vjet, gjithashtu 
parashikohet edhe për prindin, kujdestarin ose personin tjetër, i cili e detyron personin e mitur të 
punojë punë të cilat nuk i përshtaten moshës dhe forcës fizike të tij ose që për shkak të lakmisë 
për përfitim e çon të lyp ose të kryejë veprime tjera, të cilat janë të dëmshme për zhvillimin e tij. 
Ndërkaq, sipas Ligjit për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike, gjithsecilit që gjendet 
duke lypur i shqiptohet gjobë në shumë të caktuar, po ashtu gjobë i shqiptohet edhe prindit ose 
kujdestarit fëmija e të cilit, për shkak të neglizhencës, kryen kundërvajtje të parapara me këtë 
Ligj.
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Problem i veçantë që është konstatuar, në bazë të hulumtimeve dhe analizave të Avokatit 
të Popullit, tek fëmijët në rrugë, të cilët në të shumtën e rasteve janë të komunitetit rom, është 
mos-evidentimi i tyre në Librin amzë të të lindurve, edhe pse konform Ligjit për evidencën amzë, 
lindja e fëmijës duhet të lajmërohet me shkrim ose gojarisht në procesverbal tek ofiqari i zyrës për 
gjendje civile rajonale, në të cilën ka lindur fëmija, brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e lindjes 
së fëmijës. Gjithashtu, edhe për organizatën shëndetësore përcaktohet obligimi për lajmërimin e 
fëmijës në organin ku bëhet regjistrimi i lindjes, përkatësisht në evidencën amzë. Për fëmijën që 
nuk ka lindur në organizatë shëndetësore, lajmërimin e bën babai i fëmijës, përkatësisht personat 
që jetojnë në banesën ku ka lindur fëmija, nëna, menjëherë sa të jetë në gjendje ta bëjë këtë ose 
punonjësi shëndetësor i cili ka marrë pjesë në lindjen e fëmijës. Nëse nuk ekzistojnë personat e 
përmendur ose nëse të njëjtit nuk kanë mundësi ta lajmërojnë, lindjen mund ta lajmërojë personi 
i cili ka kuptuar se ka lindur fëmija. Për mosrespektimin e këtyre obligimeve ligjore, me ligjin e 
cekur, përcaktohet edhe gjobë në lartësi prej 500 deri 2000 euro, në kundërvlerë me denarë, 
për kundërvajtje të institucionit publik nëse brenda afatit të përcaktuar nuk e lajmëron lindjen 
e fëmijës, në shumë prej 200 deri 490 euro, në kundërvlerë me denarë, gjobë për personin 
përgjegjës të institucionit shëndetësor dhe personin tjetër juridik. Po ashtu, parashikohet edhe 
gjobë në shumë prej 30 deri 100 euro për personin fizik i cili nuk e ka lajmëruar lindjen e fëmijës, 
ndërkaq e ka pasur për detyrë ta bëjë këtë brenda afatit të përcaktuar ligjor.

Në dokumentet ndërkombëtare dhe në kornizën ligjore të Republikës së Maqedonisë nuk 
ekziston përkufizim gjithëpërfshirës dhe i unifikuar për fëmijët në rrugë/fëmijë të rrugës, prandaj 
këtu do ta përmendim përkufizimin e kësaj kategorie të fëmijëve të dhënë nga Seksioni për strehim 
pranë Kombeve të Bashkuara (HABITAT), sipas së cilit: “Çdo fëmijë i cili nuk ka arritur moshën e 
pjekurisë, ndërkaq gjendet në rrugë, në kuptimin më të gjerë të fjalës, përfshirë edhe vendet e 
pabanuara, shkretëtirat e kështu me radhë, mund të trajtohet si fëmijë në rrugë derisa vendbanim 
i tij të bëhet ndonjë vend i caktuar i zakonshëm dhe derisa t’i sigurohen mjete për jetë, mbrojtje 
adekuate dhe mbikëqyrje nga ana e personave përgjegjës”.  

GJENDJA NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË ME FËMIJËT NË RRUGË – FËMIJË TË 
RRUGËS 

Për ta përcaktuar gjendjen faktike me fëmijët në rrugë në Republikën e Maqedonisë, përveç 
analizave të realizuara paraprakisht dhe perceptimit të kësaj dukurie edhe gjatë vitit 2011, Avokati 
i Popullit kërkoi informata dhe të dhëna nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, nga qendrat 
për punë sociale, si dhe nga Enti për Veprimtari Sociale, duke u nisur nga autorizimet dhe obligimet 
ligjore për ndërmarrjen e masave parandaluese dhe masave për ndihmë dhe mbrojtje të kësaj 
kategorie të fëmijëve. 

FËMIJË TË EVIDENTUAR NË RRUGË 

Sipas informatave dhe të dhënave të fituara nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, 
problemi me fëmijët në rrugë, nga dita në ditë, bëhet më aktual dhe më i pranishëm. Për këtë 
shkak, si dhe duke u nisur nga interesi më i mirë i fëmijës, të drejtës për jetë, të drejtës për 
mbijetesë dhe zhvillim, të drejtës për mosdiskriminim dhe krijim të mundësive të barabarta për 
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të gjithë fëmijët, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ndërton standarde dhe mekanizma për 
dhënien e një përgjigje gjithëpërfshirëse për këtë fenomen. Ministria vlerëson se numri i fëmijëve 
në rrugë është rreth 1000 fëmijë dhe se 95% e fëmijëve janë të komunitetit rom. Së këtejmi, 
është konstatuar se detyrimi me forcë është një nga arsyet kryesore për eksploatimin në punë të 
kësaj kategorie të fëmijëve. Nga ana e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale është përpiluar 
edhe Protokolli Multidisiplinar për veprimin me fëmijët në rrugë, me të cilin është inkorporuar 
mënyra e unifikuar dhe e standardizuar e veprimit me fëmijët në rrugë në Republikë. Me qëllim 
që ky Protokoll të jetë sa më pranë publikut dhe më afër grupeve të interesuara, janë realizuar 
punëtori tematike me këshillat lokalë për parandalim. Në këto punëtori theksi kryesor është vënë 
mbi ngritjen e besimit midis komunitetit, policisë, shërbimeve lokale dhe sociale për zgjidhjen e 
çështjes në lidhje me romët etnik, tek të cilët ka më së shumti fëmijë në rrugë.

Ministria, po ashtu, hapi qendrën transitore e cila do të funksionojë pandërprerë 24-orë, 
me qëllim të strehimit të fëmijëve në rrezik social në territorin e Qytetit të Shkupit, si metodë e 
cila do t’i forcojë kapacitetet për mbrojtjen dhe përkujdesjen e fëmijëve në rrugë. Gjithashtu, në 
vazhdimësi punohet në potencialet profesionale në qendrat për punë sociale dhe në këtë drejtim do 
të zbatohet mbikëqyrje e vazhdueshme mbi të drejtën prindërore, ndërkohë që do të ndërmerren 
masa ndaj prindërve të cilët i keqpërdorin fëmijët e tyre dhe si masë e fundit, këtyre prindërve do 
t’u hiqet e drejta prindërore.

Nëse u referohemi të dhënave të qendrave për punë sociale të Republikës, vetëm 9 prej 
tyre kanë evidentuar fëmijë në rrugë. Përkatësisht, në këto qendra janë evidentuar gjithsej 719 
fëmijë në rrugë. Për fat të keq, ky numër nuk është përfundimtar sepse jo të gjithë fëmijët, të cilët 
e kalojnë ditën në rrugë duke lypur, evidentohen në qendra për punë sociale. Gjithashtu, sipas 
të dhënave të disa qendrave, si për shembull, në Tetovë, pas aksionit të zbatuar me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, janë detektuar 19 fëmijë në rrugë, mirëpo është konstatuar se ata nuk janë 
nga Tetova. Gjithashtu, është konstatuar se këta fëmijë janë lëshuar në rrugë me instruksione 
të anëtarëve të rritur të familjes. Edhe në Dibër nuk janë evidentuar fëmijë në rrugë, por gjatë 
aksioneve në terren janë evidentuar 26 fëmijë në rrugë, gjithashtu edhe ata ishin nga komuna 
tjera: Manastir, Negotinë dhe Prilep për çka janë njoftuar qendrat kompetente për punë sociale. 

Sidomos, karakteristike janë të dhënat nga Komuna e Ohrit, ku nuk është evidentuar asnjë 
fëmijë në rrugë, ndërsa gjatë aksioneve në terren është evidentuar numër i madh i fëmijëve në rrugë 
por si kalimtarë dhe banorë të qyteteve tjera, si për shembull: Manastir, Kavadar, Kërçovë, Prilep 
dhe Shtip të nacionalitetit rom, ndërkaq më së shpeshti hasen gjatë sezonit turistik, përkatësisht 
në periudhën e verës. Me qëllim që të ndihmohen dhe mbrohen këta fëmijë, Komuna, së bashku 
me Qendrën për Punë Sociale, Sektorin e Punëve të Brendshme dhe Kryqin e Kuq të Ohrit janë 
angazhuar për hapjen e qendrës ditore e cila do të funksionojnë 24 orë.

Në Gjevgjeli, ku gjithashtu nuk janë evidentuar fëmijë në rrugë, megjithatë fëmijë të këtillë, 
bashkë me familjet e tyre, janë gjetur duke lypur nëpër tregje, si edhe në rrugët e këtij qyteti, 
ndërkaq ata vinin nga qytetet e tjera të Republikës dhe prapë kthehen në vendet ku jetojnë. 

Numri më i madh i fëmijëve në rrugë, sipas të dhënave të fituara nga qendrat për punë 
sociale, janë evidentuar në: Shkup, Manastir dhe Kërçovë.
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MËNYRA E EKSPLOATIMIT TË FËMIJËVE NË RRUGË  

Sipas përgjigjeve të qendrave, numri më i madh i fëmijëve të evidentuar në rrugë merren me 
lypje, përkatësisht rreth 75% e fëmijëve të evidentuar në rrugë merren me lypje, ndërkaq 25% e 
tyre merren me pastrimin e xhamave të automobilave nëpër udhëkryqe dhe me punë të tjera në 
rrugë. 

QENDRAT DITORE PËR FËMIJËT NË RRUGË 

Për ndihmë dhe mbrojtje të fëmijëve në rrugë dhe largimin e tyre nga rruga, në Shkup 
janë hapur dy qendra ditore, prej të cilave njëra në kuadër të Qendrës për Punë Sociale, ku janë 
përfshirë 455 fëmijë, ndërsa tjetra udhëhiqet nga organizatë joqeveritare. Një qendër ditore është 
hapur në Manastir ku janë përfshirë 13 fëmijë. Fëmijët, në qendrat ditore janë të moshës nga 4 
deri 14 vjeç. Me fëmijët punohet në bazë të planit të hartuar individual, në përputhje me nevojat 
dhe potencialet e tyre. 

REALIZIMI I TË DREJTËS SË ARSIMIT TË FËMIJËVE NË RRUGË DHE REGJISTRIMI I 
FËMIJËVE NË EVIDENCËN AMZË TË TË LINDURVE

Nga numri i përgjithshëm i fëmijëve të evidentuar në rrugë, vetëm 17% e tyre e realizojnë të 
drejtën e arsimit, përkatësisht janë përfshirë në procesin arsimor. Kjo e dhënë vë në pah nivelin e 
lartë të analfabetizmit të fëmijëve, i cili theksohet si njëri nga shkaqet e daljes në rrugë të fëmijëve 
dhe nënshtrimit ndaj këtij lloji të eksploatimit ekonomik me lypje. Kështu për shembull, në Kërçovë 
vetëm 4 fëmijë janë të përfshirë në procesin arsimor, ndërsa 18 fëmijë nuk e ndjekin mësimin. Në 
Kumanovë, Manastir dhe Koçan asnjë fëmijë nuk është i përfshirë në sistemin arsimor, përveç në 
Prilep ku të gjithë fëmijët e evidentuar si fëmijë në rrugë janë të përfshirë në sistemin arsimor, 
ndërkaq nëpër qendrat e tjera vetëm një numër i vogël i fëmijëve në rrugë e ndjekin mësimin. 
Në Shkup, nga numri i përgjithshëm i fëmijëve të evidentuar në rrugë, 100 fëmijë tanimë janë 
përfshirë në sistemin arsimor. 

Përfshirja në procesin arsimor, e kësaj kategorie të fëmijëve, vështirësohet ose pamundësohet 
për shkak të përqindjes së lartë të fëmijëve të cilët nuk janë të regjistruar në evidencën amzë 
të të lindurve dhe për këtë shkak nuk mund t’i realizojnë të drejtat e tyre, meqë formalisht nuk 
ekzistojnë në sistemin juridik. 

Së këtejmi, sipas të dhënave të qendrave, nga numri i përgjithshëm i fëmijëve të evidentuar 
në rrugë, rreth 37% nuk janë të regjistruar në Librin amzë të të lindurve. Mos-regjistrimi në 
evidencën amzë të të lindurve paraqet rrezik jashtëzakonisht të madh dhe pamundëson realizimin 
e të drejtave të fëmijëve, përkatësisht pasojat e mos-regjistrimit në Librin amzë manifestohen mbi 
të gjitha të drejtat e fëmijëve. 
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MBROJTJA SHËNDETËSORE E FËMIJËVE NË RRUGË 

Për fëmijët, të cilët vendosen në qendrat ditore dhe fëmijët e evidentuar në qendrat për punë 
sociale - si fëmijë në rrugë, krijohen kushte për realizimin e të drejtave, mes të cilave edhe të 
drejtës për mbrojtje shëndetësore, përveç për 1,6% e fëmijëve të cilët nuk mund ta realizojnë këtë 
të drejtë. Për këtë qëllim, përmes bashkëpunimit me organizata të caktuara joqeveritare, të cilat 
merren me prevenimin shëndetësor të fëmijëve në rrugë, kohë pas kohe organizohen shërbime 
parandaluese shëndetësore për këta fëmijë.

 

FËMIJËT NË RRUGË SI KRYERËS TË VEPRAVE PENALE 

Fëmijët në rrugë në mënyrë konstante i nënshtrohen rrezikut. Mënyra e këtillë e jetesës, 
të cilën e praktikojnë këta fëmijë, është rezultat i më tepër faktorëve. Neglizhenca prindërore, 
dezorganizimi familjar dhe varfëria janë vetëm një pjesë e shkaqeve se pse këta fëmijë e kalojnë 
kohën duke lypur nëpër rrugë. Për më tepër, këto shkaqe sjellin me vete edhe rrezikun që këta 
fëmijë të jenë kryerës potencial të veprave të ndëshkueshme. Sipas të dhënave të qendrave 
për punë sociale, nga numri i përgjithshëm i fëmijëve të evidentuar në rrugë, rreth 8,5% janë 
evidentuar si kryerës të veprave penale. 

STATUSI FAMILJAR I FËMIJËVE NË RRUGË 

Të gjithë fëmijët e evidentuar në rrugë kanë prindër dhe numri më i madh i tyre jetojnë me 
të dy prindërit, nga kjo rezulton se pikërisht prindërit i keqpërdorin dhe i detyrojnë fëmijët të lypin 
dhe të qëndrojnë në rrugë, me çka i neglizhojnë të drejtat dhe obligimet e tyre prindërore. 

ROLI DHE MASAT E NDËRMARRA NGA ENTI PËR VEPRIMTARI SOCIALE 

Rol të veçantë për grumbullimin e të dhënave dhe monitorimin e gjendjes me fëmijët në 
rrugë ka Enti për Veprimtari Sociale, roli i të cilit është avancimi i kualitetit të mbrojtjes sociale 
të fëmijëve në rrugë dhe anëtarëve të familjeve të tyre. Në këtë kontekst, konform standardeve 
të Bashkimit Evropian dhe zbatimit të parimit të: ekonomizimit, efikasitetit dhe efektivitetit, Enti 
rekomandon rritje të numrit të qendrave ditore në komunat e pushtetit lokal, të cilat njëherësh 
janë edhe vendbanime të këtyre fëmijëve. Përveç kësaj, sipas Entit, nevojitet përfshirje e ekipit 
profesional në punën e qendrave ditore dhe person ekspert i cili do të ishte koordinator i aktiviteteve 
dhe bashkëpunimit midis qendrave, si dhe përfshirje të personit/personave nga komuniteti rom, 
për komunikim më të mirë me fëmijët dhe prindërit e tyre. Gjithashtu, Enti e rekomandon dhe 
mbështet punën me prindërit, e cila duhet të zhvillohet përmes formave të ndryshme, si dhe 
konsideron se duhet të vazhdohet me këtë. Theks i veçantë vihet mbi avancimin e praktikës së 
deritanishme për zbatimin e domosdoshëm të mbikëqyrjes mbi të drejtën prindërore, ngritjes së 
nivelit të higjienës, sigurimit të materialeve edukative-arsimore, si dhe forcimit të bashkëpunimit 
me sektorin joqeveritar, veçanërisht me personat përkujdesës, arsimor, shëndetësor dhe social të 
cilët drejtpërsëdrejti i ofrojnë shërbimet.
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REKOMANDIME NGA KONFERENCA “FËMIJËT NË RRUGË”, shtator 2011

Ombudsmanët për fëmijë të Evropës Juglindore (CRONSEE), mes tjerash ranë dakord 
se me rëndësi thelbësore është që fëmijët të jenë të mbrojtur nga çdo lloj i eksploatimit dhe 
abuzimit, veçanërisht nga ekspoatimi i punës dhe punë në veprimtari të cilat mund të jenë të 
rrezikshme, ta pengojnë arsimimin e fëmijës ose ta dëmtojnë shëndetin e tyre, përkatësisht 
zhvillimin e tij fizik, shpirtëror, moral dhe social, me ç’rast sidomos duhet të mbrohen fëmijët 
në rrugë. Për këtë qëllim rekomanduan:
1. Përmes analizave dhe hulumtimeve në planin e përgjithshëm, por edhe për çdo rast veç e 

veç, të përcaktohen shkaqet të cilat çojnë në eksploatimin dhe keqpërdorimin e fëmijëve 
në rrugë. 

2. Veprim urgjent parandalues përmes masave dhe aktiviteteve familjare, sociale dhe 
ekonomike të organeve kompetente për eliminimin e shkaqeve të cilat çojnë në eksploatimin 
dhe keqpërdorimin e fëmijëve.

3. Të sigurohet qasje e barabartë, të krijohen kushte të barabarta dhe parakushte për 
zhvillim normal për çdo fëmijë, me përfshirjen e të gjitha segmenteve të jetës shoqërore 
(arsim, mbrojtje shëndetësore, mbështetje sociale dhe profesionale), të tejkalohen 
paragjykimet dhe të eliminohen të gjitha format e diskriminimit.

4. Të krijohen parakushte juridike dhe faktike për qasje multidisiplinore nga të gjithë faktorët 
në plan të përgjithshëm por edhe në plan individual ndaj çdo fëmije dhe familjes së tij.

5. Të zbatohet identifikim i hershëm i rrezikut nga keqpërdorimi eventual, përmes mbikëqyrjes 
mbi të drejtën prindërore, përfshirje në kohë e të gjithë fëmijëve në kopshtet për fëmijë dhe 
në institucionet arsimore me marrjen në kohë të masave dhe nga institucionet arsimore 
dhe bashkësive lokale.

6. Në të gjitha shkallët e arsimit të realizohet edukimi i fëmijëve, por edhe të edukohen 
prindërit për të drejtat dhe obligimet, si dhe të sigurohet mbështetje profesionale 
dhe materiale e fëmijës dhe familjes, varësisht nga nevoja dhe gjendja e tyre.

7. Në vazhdimësi të zbatohet edukimi dhe trajnimi i personave profesional të cilët e trajtojnë 
këtë kategori të fëmijëve.

8. Të formohen më shumë ekipe mobile profesionale për punë të vazhdueshme në terren, të 
detektohet problemi dhe të animohen prindërit për ta larguar fëmijën nga rruga dhe fëmija 
dhe familja të integrohen në sistem.

9. Hapja e qendrave të krizës dhe ditore çdo kund ku ka nevojë për një gjë të këtillë, por 
vetëm si zgjidhje e përkohshme, pas së cilës pason zgjidhja e përhershme e problemit 
dhe inkluzioni i plotë i familjes dhe fëmijës me monitorimin e mëtejshëm të gjendjes, si 
dhe të merren masa për risocializimin dhe rehabilitimin e fëmijëve, çështje të eksploatimit 
dhe keqpërdorimit.

10. Inkorporimi i evidencës unike të fëmijëve të cilët lypin dhe të cilët eksploatohen dhe 
keqpërdoren.

11. Miratimi i legjislacionit përkatës dhe legjislacionit tjetër, i cili do të mundësoj parandalimin 
dhe mbrojtjen e fëmijëve të cilët janë subjekt të eksploatimit.

12. Ndërmarrja e të gjitha masave të mundshme për evidentimin dhe regjistrimin e të gjithë 
fëmijëve në librat amzë, për çka nevojitet bashkëpunimi ndërsektorial dhe rajonal.

13. Sensibilizimi dhe edukimi i popullatës së përgjithshme për dëmin që shkaktohet nga lypja e 
fëmijëve.
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25 VJET NGA KONVENTA PËR TË DREJTAT E FËMIJËS - TË DREJTAT E 
“DISAVE” DHE TË DREJTAT E FËMIJËVE “TË TJERË”

Në prag të shënimit të 25 vjetorit të miratimit të Konventës për të Drejtat e Fëmijës, dëshiroj 
që çdonjëri prej nesh, së paku për një moment, ta paramendoj se është fëmijë i cili luan me 
prindërit apo, i cili gëzohet derisa dora e ngrohtë e nënës ia përkëdhel flokët e tij. Të paramendoj 
se është në familje në të cilën të rriturit kujdesen për fëmijët e vegjël, ndërsa ata pa brenga qeshin 
dhe luajnë. Gjithashtu, çdonjëri prej nesh të paramendoj se gjendet në mesin e fëmijëve tjerë të 
cilët mezi janë veshur ose janë mbledhur në prehrin e nënës ose pranë saj, me dorën e shtrirë kah 
kalimtarët ose me po atë dorë i fshijnë xhamat e automjeteve. Se gjendet në mesin e fëmijëve të 
cilët janë ndarë nga prindërit dhe përpiqen të kuptojnë pse gjendet në mesin e njerëzve të huaj, 
në mjedis tjetër, ta shikojë fotografinë në një kopsht fëmijësh, shkollë dhe ta ndjejë zhurmën dhe 
gëzimin nga njëra anë, por edhe të pyetet se pse ka fëmijë jashtë, të cilët duke u shoqëruar me 
erën, shiun, borën dhe Diellin njëherësh, jetojnë me shpresë se mbase nesër do të ndryshojë diçka 
për ta. 

 Duke i përjetuar këto dy bota, duke menduar për këta fëmijë, por edhe për ata fëmijë  “të 
tjerë”, gjendja e tyre, nevojat dhe interesat, vulnerabiliteti i tyre, secili prej nesh do të kujtohet për 
Konventën për të Drejtat e Fëmijës dhe do ta shtroj pyetjen: A thua nuk janë të gjithë fëmijë qenie 
njerëzore deri në moshën 18-vjeçare? A thua nuk janë të gjithë fëmijët të barabartë. Atëherë do 
të përpiqemi t’i japim përgjigje pyetjes, a thua e kemi plotësuar obligimin për kujdesin e fëmijës, 
interesin e tij më të mirë. Çka të bëjmë që të mos kemi hendek kaq të madh midis botës së 
“disave” dhe botës së fëmijëve “të tjerë” dhe si ta bëjmë botën më të mirë dhe të barabartë për 
të gjithë fëmijët.

Sigurisht se para 25 vjetësh gjendja me të drejtat e fëmijëve ishte shumë më e keqe. Thuaja 
se askush nuk mendonte për fëmijën si bartës i të drejtave dhe obligimeve. 

Sot, kur çdo fëmijë e ka të garantuar të drejtën e emrit, shtetësisë, të drejtën të rritet në 
mjedisin familjar, të drejtën e qasjes në nivel më të lartë të mbrojtjes shëndetësore, arsimit, 
mbrojtjes nga çdo lloj i dhunës dhe eksploatimit..., e ndryshme është qasja ndaj fëmijës dhe 
nevojave të tij. Për dallim nga më parë, sot fëmijët e dinë se kanë të drejta dhe se luftojnë për 
qasje në të njëjtat. Megjithatë, gjithashtu, ka fëmijë të cilët nuk kanë kohë të mendojnë për të 
“drejtat” në garën e përditshme për ta mbijetuar ditën. Ka fëmijë të cilët nuk janë përfshirë në 
sistemin arsimor, për të cilët është problem qasja në mbrojtjen shëndetësore. Fëmijë, lindja e të 
cilëve nuk është evidentuar askund, fëmijë në rrugë, fëmijë viktima ...  

Për fat të keq, edhe pas 25 vjetësh nuk mund të flasim për nivelin më të lartë të mbrojtjes 
shëndetësore të fëmijëve, për shkak se pranë nesh kalojnë fëmijë të cilët përdorin droga, fëmijë të 
cilët që na mosha e vogël thithin ngjitës, ndërkohë që nuk ka institucion përkatës për përkujdesjen 
dhe trajtimin e tyre. Nuk mund të jemi të kënaqur nga gjendja me fëmijët me aftësi të kufizuar 
në shkollat fillore kur aty takohen edhe fëmijët të cilëve, nëse u kushtohej vëmendja dhe puna e 
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nevojshme, do të ishin në mesin e shokëve në shkollat e rregullta. Sot, akoma ka fëmijë të cilët 
në vend që të jenë në shkollë ata i hasim në rrugë, duke mësuar për një jetë dhe rregulla tjera. 

Edhe pse, parë nga aspekti juridik, janë parashikuar mënyra dhe janë përcaktuar rregulla 
për trajtimin e fëmijëve në rrezik, praktika tregon një pasqyrë krejtësisht tjetër. Kjo pasqyrë 
tregon se nuk janë tejkaluar problemet me fëmijët në rrugë, viktima të dhunës, fëmijë të vendosur 
në institucione për përkujdesje, fëmijë që bien ndesh me ligjin. Përkundrazi, në përpjekje që të 
ndihmohen në drejtim të zhvillimit të drejtë si persona, sikur është bërë një kthesë nga rruga 
e mirëfilltë, kështu që fëmijët, nga njëri institucion shkojnë në institucion tjetër, pa sukses të 
mirëfilltë për risocializimin e tyre. 

Gjendja, me të drejtat e fëmijës, nuk është më e mirë as në familje, sepse fëmijët ende 
shfrytëzohen si instrument për përllogaritë e të rriturve. Ndërkaq, ka edhe atë atillë ku jetohet 
me traditën dhe zakonet e fuqishme, kështu që 25 vjet pas miratimit të Konventës, e cila i trajton 
fëmijët si subjekte dhe e cila kërkon respektim maksimal të fëmijëve si personalitete, janë të 
pranishme martesat e të miturve, kur të rriturit merren vesh mes vete për të ardhmen “më të 
mirë” të fëmijës. 

Këto dhe shumë çështje të tjera përkujtojnë dhe njëkohësisht vënë në dukje se duhet të 
punohet edhe më shumë për përmirësimin e gjendjes dhe mundësive për fëmijët. Të kontribuohet 
në rritjen dhe zhvillimin e tyre të drejtë si në planin psikologjik, fizik, ashtu edhe në planin 
emocional. Se është i nevojshëm që të udhëzohen drejtë përpjekjet e të gjithë faktorëve aktivë 
dhe të veprojnë në tejkalimin e dobësive në qasjen deri te të drejtat të cilat Konventa ia garanton 
fëmijës, sepse mundësia e humbur në fëmijëri vështirë se do të mund të kompensohet më vonë.

Angazhimet e të gjithë atyre, të cilët në çfarëdo qoftë mënyrë janë përgjegjës për fëmijët 
dhe kujdesit të tyre, duhet të orientohen në krijimin e kushteve që fëmijët të rriten në mjedis të 
sigurt, të çliruar nga çdo lloj forme të dhunës, në të cilën do të respektohen interesat, nevojat dhe 
mundësitë e çdo fëmije, natyra dhe dinjiteti i tij. Përfitimet nga puna në fushën e të drejtave të 
fëmijëve do të jenë të dukshme kur fëmija, përkatësisht të drejtat dhe interesat e tij, do ta kenë 
vendin e vërtetë dhe kur fëmijët do të shihen si subjekte, qytetarë me të drejta të plota në shoqëri, 
si në familje ashtu edhe në bashkësi.

Kontakti me fëmijët është pika fillestare në tejkalimin e problemeve, por edhe në përpjekjet 
për avancimin e të drejtave të tij. Është me rëndësi pjesëmarrja e fëmijës, të dëgjohet qëndrimi 
dhe mendimi i tij, për çështje të cilat kanë të bëjnë me të ose që ndërlidhen me fëmijën. Perceptimi 
i fëmijës se atë e shohim si subjekt dhe se kihet kujdes për mendimin e tij, është parakusht për 
zhvillimin e personalitetit të fëmijës.

A do të ndodhë kjo në përvjetorin e 26-të, të 30-të ose në ndonjë përvjetor tjetër të Konventës 
për të Drejtat e Fëmijës? Shpresoj, gjithashtu shpresojnë edhe këta fëmijë. Në të kundërtën ajo 
“e nesërme” dhe edhe shumë “të nesërme” të tjera do të mbeten në ëndrrat e tyre, do të rritet 
bashkë me ta dhe një ditë do t’i dëshpërojë, kur të ekspozuar në përqeshje dhe përbuzje nuk do ta 
gjejnë përgjigjen e pyetjes: Përse nuk janë sikur fëmijët e tjerë? A qëndron faji tek ata, në familje, 
në mjedisin ku jetojnë ose në shoqëri? 



196
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Grafiku nr.1 - Numri i parashtresave të pranuara sipas viteve

Grafiku nr. 2 - Rekomandime të pranuara nga gjithsej cenimet e konstatuara 
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Mosdiskriminimi dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat

1 0,09 5 0,27 6 0,23 11 0,56 10 0,33 11 0,36 6 0,2 21 0,69 20 0,55 16 0,4 42 0,99 32 0,74

Autorizimet policore 215 6,99 193 6,37 236 7,81 252 6,94 238 5,89 179 4,21 220 5,06

Gjendjet civile dhe punë të 
tjera të brendshme 285 9,27 154 5,08 132 4,37 154 4,24 169 4,18 126 2,96 156 3,59

Jurisprudenca 148 13,37 277 14,75 415 15,93 385 19,65 976 31,97 793 25,8 824 27,2 883 29,2 744 20,48 757 18,7 732 17,2 710 16,3
Eprorë ushtarakë dhe obligues 
ushtarakë 2 0,18 26 1,38 17 0,65 6 0,31 5 0,16 5 0,16 3 0,1

Mbrojtja sociale 65 5,87 52 2,77 167 6,41 126 6,43 118 3,87 196 6,37 126 4,16 115 3,81 95 2,62 140 3,46 193 4,53 240 5,52

Marrëdhëniet e punës 159 14,36 259 13,79 406 15,59 227 11,59 315 10,32 326 10,6 365 12,1 253 8,37 389 10,71 365 9,03 412 9,68 306 7,04
Çështjet banesore 59 5,33 227 12,09 161 6,18 92 4,70 64 2,10 80 2,6 85 2,81 34 1,13 57 1,57 89 2,2 65 1,53 57 1,31
Mbrojtja shëndetësore 25 2,26 40 2,13 46 1,77 50 2,55 43 1,41 59 1,92 67 2,21 69 2,28 72 1,98 93 2,3 115 2,7 166 3,82
Sigurimi pensional dhe 
invalidor 102 9,21 114 6,07 169 6,49 111 5,67 170 5,57 185 6,01 196 6,47 180 5,96 181 4,98 159 3,93 237 5,57 241 5,55

Arsimi, shkenca, kultura dhe 
sporti 11 0,99 34 1,81 26 1,00 26 1,33 38 1,24 33 1,07 51 1,68 39 1,29 49 1,35 48 1,19 45 1,06 35 0,81

Të drejtat e fëmijëve 47 4,25 64 3,408 62 2,38 47 2,40 63 2,06 87 2,83 88 2,91 145 4,8 157 4,32 111 2,75 144 3,38 161 3,7

Ubanizmi dhe ndërtimi 123 11,11 211 11,24 209 8,02 123 6,28 184 6,03 157 5,1 202 6,67 162 5,36 170 4,68 170 4,2 146 3,43 155 3,57

Mjedisi jetësor 7 0,63 22 1,171 20 0,77 12 0,61 23 0,75 20 0,65 19 0,63 15 0,5 21 0,58 20 0,49 26 0,61 35 0,81

Financat 17 1,54 16 0,852 22 0,84 23 1,17 20 0,66 24 0,78 73 2,41 48 1,59 50 1,38 71 1,76 101 2,37 130 2,99

Marrëdhëniet pronësore-
juridike 107 9,67 199 10,6 267 10,25 217 11,08 403 13,20 327 10,6 304 10 317 10,5 361 9,94 401 9,92 360 8,46 272 6,26

Të drejtat e konsumatorëve 80 7,23 110 5,857 188 7,22 152 7,76 94 3,08 100 3,25 76 2,51 147 4,86 277 7,63 553 13,7 673 15,81 948 21,8

Institucionet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-
korrektuese

347 9,55 395 9,77 352 5,27 278 6,4

Fëmijët dhe personat me aftësi 
të kufizuar 10 0,23

Regjistrimi 12 0,28 3 0,07

Të drejtat zgjedhore 90 2,11

Të tjera 82 7,41 84 4,473 158 6,07 108 5,51 136 4,45 173 5,62 197 6,5 226 7,48 236 6,5 248 6,13 206 4,84 191 4,39

GJITHSEJ: 1107 100 1878 100 2605 100 1959 100 3053 100 3076 100 3029 100 3022 100 3632 100 4043 100 4256 100 4346 100

2005 2006 20072001 2002 2003 2004

6,5

2012

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA  

72 138 7,35 266 10,21 243 12,4 391 12,81

2008 2009 2010 2011

N
um

ri

%
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um

ri

%
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um

ri

%

N
um

ri

%

Të drejta dhe liri kushtetuese 8 6,84 125 11,73 117 9,734 134 11,49

Fusha sociale 13 11,11 133 12,48 203 16,89 195 16,72

Marrëdhëniet e punës 20 17,09 99 9,287 183 15,22 142 12,18

Financat 1 0,85 26 2,439 16 1,331 15 1,286

Dogana 3 0,281 1 0,086

Mbrojtja 2 0,188 1 0,083 2 0,172

Të drejtat e fëmijëve 10 0,832 41 3,516
Marrëdhëniet pronësore-
juridike 9 7,69 81 7,598 112 9,318 103 8,834

Urbanizmi, ndërtimtaria dhe 
mbrojtja e mjedisit jetësor 24 20,51 182 17,07 161 13,39 139 11,92

Ndërmarrje publike, shërbime 
dhe institucione 1 0,85 36 3,377 43 3,577 62 5,317

Njësia e vetëqeverisjes lokale 15 1,407 9 0,749 11 0,943

Fusha sociale 12 10,26 56 5,253 61 5,075 33 2,83

Gjyqësori 11 9,40 136 12,76 183 15,22 172 14,75

Të tjerë 18 15,38 172 16,14 103 8,569 114 9,777

GJITHSEJ: 117 100 1066 100 1202 100 1166 100

2000

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA  

1997 1998 1999

Tabela nr.1 – Pasqyra e parashtresave të pranuara sipas fushave për periudhën kohore 1997-2000

Tabela nr. 2 – Pasqyra e parashtresave të pranuara sipas fushave për periudhën kohore 2001-2012
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2012 107336 80667 75,2 19083 17,8 2162 2 1380 1,3 1701 1,6 735 0,7 584 0,5 1024 1,0

2011 102103 77879 76,3 17598 17,2 1691 1,7 1304 1,3 1665 1,6 678 0,7 387 0,4 901 0,9

2010 82555 63761 77,2 13966 16,9 1340 1,6 574 0,7 1315 1,6 570 0,7 256 0,3 773 0,9

2009 69148 55266 79,9 9712 14,0 895 1,3 551 0,8 1301 1,9 524 0,8 259 0,4 640 0,9

2008 67728 55193 81,5 8642 12,8 825 1,2 527 0,8 1269 1,9 449 0,7 205 0,3 618 0,9

2007 59629 49923 83,7 6429 10,8 649 1,1 464 0,8 1050 1,8 405 0,7 201 0,3 508 0,9

Tabelë krahasuese e Raporteve për ndjekjen e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të Avokatit të 
Popullit për periudhën kohore 2007 – 2012

Të tjerë

VITET G
jit

hs
ej

 të
 

pu
në

su
ar

 Maqedonas Shqiptarë Turq Romë Serbë Vllah Boshnjakë

Tabela nr. 4 - Tabela krahasuese e Raporteve për ndjekjen e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të Avokatit të Popullit 
për periudhën kohore 2007-2012

Tabela nr. 3 – Të dhëna për mënyrën e zgjidhjes së parashtresave për periudhën kohore 1997-2012
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1997 117 117

1998 1066 117 1183 173 100 (14%) 73 615 715

1999 1202 468 1670 340 212 (15%) 128 1228 1440

2000 1166 230 1396 310 189 (18%) 121 891 1080

2001 1107 316 1423 318 186 (17%) 50 82 827 1063

2002 1878 360 2238 552 329 (21%) 77 146 1160 1566

2003 2605 672 3277 550 356 (18%) 49 145 1629 2034

2004 1959 1243 3202 1034 411 (18%) 345 275 1564 2320

2005 3053 882 3935 803 478 (18%) 26 299 2225 2729

2006 3076 1206 4282 1005 758 (23%) 43 204 2442 3243

2007 3029 1039 4068 965 848 (25%) 65 77 2476 3389

2008 3022 679 3701 713 605 (21%) 33 75 2249 2877

2009 3632 824 4456 1102 787 (21%) 157 158 2728 3672

2010 4043 784 4827 987 791 (20%) 110 86 3108 4009

2011 4256 818 5074 1362 1066 (25%) 160 136 2974 4200

2012 4346 874 5220 1356 1043 (24%) 123 190 3235 4401
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FOTOGALERIA

Pres-konferenca e parë e z. Ixhet Memeti – 
prezantim i Raportit vjetor për vitin 2004, 

më datë 25.04.2005

Vizita e Ombudsmanit të Republikës së Greqisë në Institucionin e 
Avokatit të Popullit të Republikës së Maqedonisë, 

13.06.2005

Z.. Ixhet Memeti dhe Mats Melin, Vizita studimore e Ombudsmanit 
Parlamentar të Mbretërisë së Suedisë, Stokholm, 19-25.03.2006 

Zëvendësit e Avokatit të Popullit, 2006

Zëvendësit e Avokatit të Popullit, 2005 Zëvendësit e Avokatit të Popullit, 2006
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Fushata: “Bashkëpunimi i vetëqeverisjes lokale me 
Avokatin e Popullit”, Strumicë, 07.11.2007

Z. Ixhet Memeti dhe z. Nikiforos Dijamandoros, Ombudsman evro-
pian, Konferenca ndërkombëtare, projekti “EUNOMIA”, 

Sofje, Republika e Bullgarisë, 17-18.09.2007 

Z. Ixhet Memeti dhe Euroambasadori z. Ervan Fuere, 
vizita në INK “Idrizovë”, 07.03.2007 

Këshilli i rregullt administrativ i AOMF,
Namur, Mbretëria e Belgjikës, 27-29.11.2006

Konferenca: “Bashkëpunimi me Ombudsmanin faktor relevant 
për zhvillimin e demokracisë”, Shkup, Republika e Maqedonisë, 

20-22.11.2006

Pjesëmarrja e z. Ixhet Memeti në Konferencën ndërkombëtare, 
Belfast, Republika e Irlandës, 20-22.06.2006



201

20 vjet Avokat i Popullit

Takim i ombudsmanëve të Republikës së Francës dhe të Republikës 
së Maqedonisë, z. Zhan Pol Delevoa dhe z. Ixhet Memeti me 

Presidentin e RM-së, z. Branko Cërvenkovski, 26.06.2008

Vizita e Delegacionit të Ombudsmanit të Republikës së Shqipërisë,  
e drejtuar nga Ermir Dobjani, Shkup, 21.11.2007

Shënimi i 10-vjetorit të Avokatit të Popullit dhe 60-të vjetorit të 
Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut, 

“Holidej In”, Shkup,10.12.2008

Fushata: “Ditët e hapura të Avokatit të Popullit”, 
shtator 2008

Pranimi dhe biseda me qytetarët në zyrën e 
Avokatit të Popullit, 2009

Material promovues për Fushatën: “Ditët e hapura të Avokatit të 
Popullit”, shtator 2008
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Pres-konferenca për Raportin vjetor për vitin 2010, 
24.03.2011

Vizita e Ombudsmanit të Mbretërisë së Marokut, 
z. Muhamed Iraki, “Xhamija e Larme”, Tetovë, 27.10.2010 

Pres-konferencë e përbashkët e z. Ixhet Memeti me 
Ambasadorin e SHBA z. Filip Riker, Shkup, 07.06.2010

Pjesëmarrja e z. Ixhet Memeti në Konferencën rajonale për 
diskriminim, Sarajevë, Bosnjë e Hercegovinë, 17-18.05.2010

Vizita e nxënësve në zyrën e Avokatit të Popullit, 22.02.2010Nga shënimi i 200 vjetorit të themelimit të 
Ombudsmanit në Mbretërinë e Suedisë, 

Stokholm, Mbretëria e Suedisë, 8-12.06.2009
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Takim i të punësuarve në Institucionin Avokat i Popullit, 
Ohër, 06-08.05.2011 

Deklarata për gazetarë me rastin e fillimit të projektit të parë 
Tuining, Shkup, 30.03.2011

Pres-konferenca e parë me Ekipin e Mekanizmit Parandalues 
Nacional, Shkup, 22.06.2011 





PERIUDHA E TRETË 2012-2018
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Periudha e tretë e zhvillimit të institucionit solli një numër të madh të sfidave vis a vis 
situatës komplekse politike në vend, mjedis i cili thjeshtë nuk mund të mos ndikonte mbi 
veprimin/punën e Avokatit të Popullit.

Në këtë periudhë, z. Ixhet Memeti u rizgjodh në funksion. Para skadimit të mandatit 
filloi procedura e zgjedhjes. Në mbledhjen e Komisionit për Zgjedhje dhe Emërime, ndonëse 
kishte disa propozime, përfaqësuesit e të gjitha partive politike, përveç PDSH-së, votuan për 
përcaktimin e propozimit që Ixhet Memeti të rizgjidhet për funksionin e Avokatit të Popullit. 

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, më datë 24 dhjetor të vitit 2012, në seancë 
plenare, në të cilën u miratua Buxheti për vitin 2013 bëri edhe zgjedhjen e Avokatit të 
Popullit.

Zgjedhja e Avokatit të Popullit u krye vetëm nga shumica e deputetëve të partive 
politike të pozitës, për shkak se deputetët e opozitës u larguan me dhunë nga kjo seancë, 
gjithashtu edhe gazetarët të cilët raportonin nga seancat plenare. Kjo seancë la pasoja të 
rënda për zhvillimin e Republikës së Maqedonisë si shtet demokratik.

Avokati i Popullit e pranoi mandatin dhe, në përputhje me kompetencat e tij, e dënoi 
ngjarjen dhe shkeljen e lirisë së informimit, me ç’rast në mediat elektronike deklaroi se 
me këtë akt është cenuar në mënyrë të vrazhdë e drejta e gazetarëve për të raportuar. 
Njëkohësisht, hapi procedurë, të cilën nuk arriti ta kryej deri në fund për shkak se u pengua 
nga ana e kryetarit të atëhershëm të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Ngjarja që la më së shumti përshtypje, sa i përket cenimit të të drejtave dhe lirive 
të njeriut, nga kjo periudhë, ishte mega-afera me përgjimet, e cila la njollë jo vetëm mbi 
shkeljen e rëndë dhe masive të të drejtave të njeriut, por edhe mbi sundimin e së drejtës, 
funksionimin e sistemit juridik dhe në përgjithësi mbi zhvillimin demokratik të shoqërisë.

Avokati i Popullit reagoi ashpër dhe e dënoi fenomenin si të tmerrshëm, i cili në mënyrë 
të ashpër e cenon të drejtën e privatësisë dhe jetës familjare të mbi njëzetë mijë qytetarëve, 
si dhe seriozisht e rrezikon rendin shoqëror me çka edhe të drejtat e të gjithë qytetarëve 
të tjerë të Republikës së Maqedonisë. Ai deklaroi: “Jo vetëm se bëhet fjalë për shkelje të 
rëndë të të drejtave dhe lirive të njeriut, por është e turpshme të thuhet se, në përgjithësi 
në Maqedoni ekziston dhe respektohet e drejta e privatësisë dhe e jetës familjare, si dhe 
siguria e qytetarëve.”
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RIZGJEDHJA E AVOKATIT TË POPULLIT DHE ZGJEDJA E ZËVENDËSVE 

Pas rizgjedhjes së Avokatit të Popullit u zgjodhën edhe zëvendësit edhe atë në vitin 2013 
në zyrën në Shkup u zgjodhë: Vaska Bajramovska-Mustafa, në zyrat rajonale për zëvendës 
u zgjodhën: në Tetovë – Irina Stojanovska, në Manastir – Vasil Jovanovski, në Shtip – Elena 
Gjorgonoska Manevska, në zyrën në Strumicë – Sllavço Timov. Në zyrën në Kumanovë dhe në 
Kërçovë janë rizgjedhur zëvendësit – Naser Vejseli dhe Daut Selimi. Në vitin 2016 në zyrën në 
Shkup për zëvendës janë zgjedhur: Suzana Saliu dhe Jovan Andonovski.

Vendimi për zgjedhjen e 
Avokatit të Popullit - 2012

Vendimi për zgjedhjen e zëvendësve të 
Avokatit të Popullit - 2013

Vendimi për zgjedhjen e zëvendësve të 
Avokatit të Popullit - 2016
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 Ixhet Memeti, Avokat i Popullit, 
fjalimi në Seminarin ndërkombëtar të ombudsmanëve të rajonit, 

Zagreb, Republika e Kroacisë, nëntor 2013

INTEGRIMI I AKTIVITETEVE PAS PARAQITJES SË UPR ME PROCESIN E 
ADERIMIT NË BE

Të nderuar Ombudsmanë të Evropës Juglindore, të nderuar përfaqësues të trupave 
ndërkombëtarë, të nderuar kolegë 

Fillimisht dua ta përshëndes idenë për organizimin e punëtorisë ndërkombëtare, e cila e 
potencon rëndësinë e institucioneve nacionale për të drejtat e njeriut në aspekt të anëtarësimit në 
Bashkimin Evropian, si dhe Pasqyrës Periodike Universale.   

Meqenëse sot do t’i bëj një vështrim temës: “Integrimi i aktiviteteve pas paraqitjes së RUP 
me procesin e integrimit në BE”, në fillim dua të theksoj se respektimi dhe mbrojtja e të drejtave të 
njeriut janë bazë edhe në raportimin e Këshillit për të Drejtat e Njeriut të KB-së, si dhe në pjesën 
e procesit të anëtarësimit në BE.   

Pasqyra Periodike Universale (UPR) është proces i rëndësishëm në të cilin analizohen dhe 
konstatohen gjendjet me respektimin e të drejtave të njeriut në çdo vend-anëtar të Kombeve të 
Bashkuara. Ky proces mundëson që çdo vend të raportojë për aktivitetet të cilat i ndërmerr në 
drejtim të përmirësimit të gjendjes me të drejtat e njeriut para Këshillit për të Drejtat e Njeriut të 
Kombeve të Bashkuara. Ky sistem i raportimit është një nga mënyrat për t’i përkujtuar shtetet në 
obligimin e tyre për respektimin dhe implementimin e plotë të lirive dhe të drejtave, por edhe për 
t’i alarmuar për cenimet, në qoftë se të njëjtët ekzistojnë në shtet. 

Shqyrtimi i fundit i gjendjes në Republikën e Maqedonisë ishte në vitin 2009 kur u paraqit 
Raporti Nacional deri te Këshilli për të Drejtat e Njeriut. Në Sesionin e 12-të të Këshillit, në vitin 
2010, u miratuan konkluzionet dhe rekomandimet e grupit të punës, të cilët kishin të bënin me 
Republikën e Maqedonisë ndërkaq, po në këtë vit, në përputhje me kalendarin e paraparë, ne si 
Institucion Nacional për të Drejtat e Njeriut (INDNJ) paraqitëm mendimin tonë në kontekst të 
implementimit të rekomandimeve të dhëna. Raporti i Republikës së Maqedonisë i dërguar nga 
shteti, si dhe kërkesat e  INDNJ dhe palëve tjera të interesuara, do të shqyrtohen nga grupi i punës 
i UPR më 30.01.2014.

Konsideroj se pjesëmarrja e institucioneve nacionale për të drejtat e njeriut në sistemin e 
raportimit të UPR-së është me rëndësi të veçantë sepse e vërteton ose e alarmon gjendjen me të 
drejtat e njeriut dhe njëkohësisht krijon imazh objektiv për shkallën e respektimit të standardeve 
ndërkombëtare, si në pjesën e parandalimit ashtu edhe në pjesën e mbrojtjes së të drejtave.

Ne, si Institucion Nacional për të Drejtat e Njeriut, japim kontributin tonë sa i përket UPR me 
kërkesë të posaçme ku i raportojmë perceptimet dhe konkluzionet tona për fushat përkatëse nga 
domeni i promovimit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut.

Një nga rekomandimet e pranuara në kuadër të Pasqyrës Periodike Universale, në vitin 2009, 
ishte të ndërmerren masa përkatëse, Avokati i Popullit të jetë konform Parimeve të Parisit, si 
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dhe të krijohet Institucion Nacional për të Drejtat e Njeriut i akredituar nga Komiteti Koordinues 
Ndërkombëtar. 

Institucioni Nacional për të Drejtat e Njeriut është mekanizëm përmes së cilit shteti e përmbush 
përgjegjësin e vet ndërkombëtare “t’i ndërmerr të gjitha aktivitetet përkatëse” në mënyrë që ta 
sigurojë zbatimin e të drejtave ndërkombëtare të njeriut në nivel nacional. 

Krijimi i një institucioni nacional është shenjë se vendi i kupton seriozisht përgjegjësitë e veta 
për të drejtat e njeriut; fuqia e përkushtimit të këtillë mund të matet përmes shkallës deri tek e 
cila INDNJ është plotësisht i pavarur dhe i ka në dispozicion autorizimet dhe mjetet e nevojshme 
për të qenë institucion efikas.

Gjithashtu, u rekomandua rishikimi i rolit dhe mandatit të Zyrës së Avokatit të Popullit, 
veçanërisht në fushën e anti-diskriminimit dhe keqpërdorimeve nga ana e policisë dhe garantimi 
i financimit të tij të mjaftueshëm, si dhe sigurimi i mjeteve të mjaftueshme për funksionimin 
e Mekanizimit Parandalues Nacional pas ratifikimit të Protokollit Fakultativ të Konventës kundër 
Torturës dhe Trajtimeve dhe Ndëshkimeve të tjera Brutale, Jonjerëzore dhe Nënçmuese.

Në çfarë drejtimi i integruam aktivitetet tona konform këtyre rekomandimeve? 

Avokati i Popullit paraqiti kërkesë për akreditimin e Institucionit Nacional për të Drejtat e 
Njeriut, me ç’rast e fitoi statusin B që do të thotë përmbushjen e pjesshme të Parimeve të Parisit. 
U dhanë rekomandime për përfshirje në promovimin e të drejtave të njeriut, si dhe sigurimin më 
të madh të pluralizmit dhe pavarësisë në veprimin e Institucionit. 

Edhe pse mund të them se ne bëjmë edhe promovimin e të drejtave të njeriut përmes 
mbështetjes së vazhdueshme të organizatave ndërkombëtare, megjithatë Ligji përcakton se Avokati 
i Popullit i mbron të drejtat e njeriut kur të njëjtat cenohen nga ana e organit të administratës 
shtetërore, përkatësisht i njëjti nuk e parashikon promovimin në mandatin e Institucionit tonë. 

Përmbushja e plotë e Parimeve të Parisit, ndërsa me këtë edhe fitimin e statusit A për 
Institucion Nacional për të Drejtat e Njeriut është një nga vërejtjet edhe në Raportin e Progresit për 
Republikën e Maqedonisë në procesin e integrimit në BE. Pikërisht në këtë drejtim, ne ndërmorëm 
edhe aktivitete plotësuese, përkatësisht dërguam Mendim të cilin ia adresuam Trupit Ndërsektorial 
për të Drejtat e Njeriut, që udhëhiqet nga Ministria e Punëve të Jashtme, si dhe përgatitëm propozim-
ndryshime të Ligjit për Avokatin e Popullit me të cilat do të plotësohen kushtet e kërkuara.

Në drejtim të realizimit të rekomandimeve të tjera, u krijua Seksion i posaçëm për diskriminim, 
si dhe u sigurua një buxhet i vogël por i rëndësishëm për funksionimin e Mekanizmit Parandalues 
Nacional.

Në Raportin e Progresit të BE-së, gjithashtu, u kërkua të vazhdohet me përforcimin e 
kapaciteteve të Avokatit të Popullit, por edhe të përcaktohet se si veprojnë organet e shtetit sipas 
rekomandimeve të dhëna në raste të cenimit të të drejtave nga ana e organeve shtetërore ose 
organeve të cilat kanë autorizime publike. 

Gjithsesi, sa i përket pjesës së veprimit të organeve shtetërore ndaj rekomandimeve të dhëna 
nga Avokati i Popullit është e nevojshme të ndërmerren aktivitete të koordinuara të organeve 
shtetërore, ndërkaq ne e kemi për detyrë që çdoherë dhe në kohë të raportojmë dhe të tregojmë se 
në çfarë niveli pranohen dhe implementohen sugjerimet, mendimet, rekomandimet dhe kërkesat 
për ndërmarrjen e masave urgjente.
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Sa u përket rekomandimeve të tjera, të cilat Republika e Maqedonisë i mori në kuadër të 
Pasqyrës Periodike Universale, do ta theksoja gjendjen me vendet e privimit nga liria edhe atë, 
para së gjithash, me entet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese. Në bazë të UPR 
u dha rekomandimi për respektimin e vërejtjeve nga ana e Komitetit për Parandalimin e Torturës, 
të ndërmerren masa për përmirësimin e kushteve në vendet e privimit nga liria, të sigurohet se 
të dhënat për trajtim të keq nga ana e nëpunësve, të cilët e zbatojnë ligjin, janë hetuar me kohë, 
në mënyrë të detajuar dhe të paanshme dhe se janë ndëshkuar përgjegjësit. Në të njëjtin drejtim 
edhe në Raportin e Progresit u potencua gjendja në këto vende të privimit nga liria, veçanërisht 
nevoja për punësime të reja në burgje, implementimi i strategjisë së re për mbrojtje shëndetësore 
në sistemin e burgut, zvogëlimi i mbipopullimit, si dhe implementimi i arsimit për të miturit e 
vendosur në entin edukues-korrektues dhe burg.

Në këtë pjesë, aktivitete të integruara duhet të ndërmerren nga ana e organeve shtetërore 
me qëllim të zgjidhjes së dobësive të cekura, ndërsa ne si Mekanizëm Parandalues Nacional 
japim kontributin tonë përmes rekomandimeve dhe sugjerimeve konkrete nga vizitat e realizuara 
parandaluese. MPN-ja, për periudhën prill 2011 – tetor 2013, realizoi 54 vizita të pa paralajmëruara 
parandaluese në vendet e privimit nga liria, si dhe 16 vizita për rikontroll. 

Krahas kompetencës themelore për realizimin e vizitave, me qëllim të parandalimit të torturës, 
në periudhën e kaluar përmes forumeve dhe punëtorive të ndryshme e ngritëm çështjen e të 
drejtës së privatësisë në institucionet ndëshkuese-korrektuese me zbatimin e video-mbikëqyrjes, 
rolin e gjyqtarëve në realizimin e të drejtave të personave të privuar nga liria, si dhe nivelin e 
implementimit të rekomandimeve të dhëna, të vlerësuara përmes realizimit të vizitave për rikontroll.

Në drejtim të rekomandimeve tjera të dhëna në UPR, për të cilat nevojiten aktivitete të 
integruara me procesin e anëtarësimit në BE, gjithsesi është çështja e mbrojtjes nga diskriminimi, 
zbatimi i Konventës për Personat me Aftësi të Kufizuar, vazhdimi i angazhimit në drejtim të 
harmonizimit të legjislacionit nacional me instrumentet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, 
mbrojtja e grupeve vulnerabile dhe të magjinalizuara etj.

Njëri nga rekomandimet sipas UPR është të organizohen fushata për ngritjen e vetëdijes 
për luftë kundër të gjitha formave të diskriminimit, përfshirë edhe ato që bazohen mbi: gjininë, 
përkatësinë etnike, orientimin seksual ose identitetin gjinor. Më duhet të theksoj se ne, gjatë 
periudhës së kaluar, realizuam fushata promovuese, shfaqje teatrale dhe forma të tjera të eventeve 
për ngritjen e vetëdijes nga fusha e diskriminimit. 

Vërejtjet, të cilat i pranoi shteti përmes Raportit të Progresit në procesin e anëtarësimit në 
BE, si dhe rekomandimet e përfshira në Pasqyrën Periodike Universale, në mënyrë të caktuar mund 
të implementohen edhe përmes institucioneve nacionale për të drejtat e njeriut. 

Përkatësisht, institucionet nacionale mund të marrin pjesë në domenin e legjislacionit dhe 
politikave nga fusha e të drejtave të njeriut, në promovimin dhe sigurimin e harmonizimit të 
legjislacionit vendas me standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, të stimulojnë ratifikimin 
e instrumenteve, inicimin dhe ndihmën në programet edukative për të drejtat e njeriut, punën në 
domenin e promovimit të barazisë dhe eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit, etj.  

Gjithsesi, në fund, mund të theksoj se rëndësia e institucioneve nacionale është me karakter 
të veçantë dhe nevojitet përfshirje aktive, si në Pasqyrën Periodike Universale (UPR), ashtu edhe 
në pjesën e procesit të anëtarësimit në BE me rolin të cilin e ka në kontekst të parandalimit dhe 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut.
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Gordana Duvnjak, gazetare 

ZHVILLIMI I INSTITUCIONIT AVOKAT I POPULLIT PËRMES PRIZMIT TË 
MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN 

Nuk ka privilegj më të madh për një gazetar nga ai kur në karrierën e tij profesionale do të 
ketë mundësi ta monitoroj që nga fillimi formimin dhe zhvillimin e një institucioni. Përkatësisht, 
kur para syve të tij (dhe pendës) lind diçka e re dhe deri më tani e panjohur, ndërsa për të cilën 
qytetarët kanë pritshmëri të mëdha. Ajo që u parashikua si kategori kushtetuese në Kushtetutën e 
parë të vitit 1991, gjashtë vjet më vonë, e mori formën konkrete dhe e zuri vendin e vet të vërtetë 
në rendin juridik maqedonas, duke e ndjekur modelin e vendeve demokratike me traditë më të 
gjatë në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.

Në rastin tim, kjo lidhje me institucionin Avokati i Popullit ka edhe fillimet e veta. Në mesin e 
viteve të nëntëdhjeta, tanimë shekull i kaluar, si gazetare e re pata mundësinë të shkruaj për atë se 
çka paraqet Avokati i Popullit, e që në atë kohë ishte ende vetëm një ide e panjohur e që duhej të 
përcaktohej në tekstin ligjor. Shumë pak dihej për rëndësinë dhe akoma më pak për kompetencat 
të cilat do t’i kishe ky institucion i ri. Prandaj, me interesim dhe përkushtim të madh profesional 
i ndiqja të gjitha debatet profesionale, diskutimet e komisioneve të Kuvendit dhe përpiqesha që 
lexuesve t’u ofroj diçka më shumë si informacion. Kjo do të thoshte të kërkohen bashkëbisedues 
nga radhët e shkencës, për të cilët kjo materie ishte mirë e njohur, si dhe hulumtim për atë se çfarë 
modele krahasuese ekzistojnë në vendet e tjera dhe në çfarë mënyrë funksionojnë.

 “Lidhja” ime me këtë institucion, ndër vite, u bë akoma më e thellë, madje edhe e 
pashkëputshme. Në njëfarë mënyre, madje i tejkaloi edhe kufijtë profesional dhe u shndërrua në 
histori personale. Kjo, për arsye sepse tanimë dy dekada e kam ndjekur punën e këtij institucioni, 
thithja tema nga raportet vjetore dhe të posaçme, por edhe nga fatet konkrete të njerëzve, të 
cilët parashtronin parashtresa dhe kërkonin ndihmë nga Avokati i Popullit. Aq më tepër sepse edhe 
paraprakisht i njihja dhe kisha bashkëpunim dhe komunikim korrekt me të dy Ombudsmanët. 
Me Ombudsmanin e parë, Branko Naumovski nga koha kur ishte inspektor kryesor administrativ 
republikan në Ministrinë e Drejtësisë, ndërsa me Ombudsmanin e aktual, Ixhet Memeti, kur e 
ushtronte funksionin qeveritar si ministër i Drejtësisë në dy mandate dhe në një periudhë të 
caktuar kohe edhe si gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese.

Kontaktet me njerëzit e parë dhe me punonjësit e këtij institucioni, për kënaqësinë e të dyja 
palëve, ishin profesionale dhe gjithmonë u dilnin në ndihmë interesave të gazetarëve lidhur me 
çështje të ndryshme. Thënë në mënyrë të thjeshtë, thuaja se nuk ka gazetar që ka shkuar në 
Zyrën e Avokatit të Popullit dhe të jetë kthyer në redaksi pa storje. Gjithashtu, shpeshherë temat 
ishin tejet delikate dhe sensitive, si dhe i preknin çështjet që kanë të bëjnë me diskriminimin, 
torturën ose brutalitetin policor.

Në fillim, nuk ishte e lehtë t’i prezantohet publikut se çka do të punoj ky institucion. Në 
nivelin e parë nuk ishin vetëm qytetarët e painformuar, por edhe redaktorët dhe redaksitë e 
tyre. Profesionistë të edukuar dhe të arsimuar në profesionin e gazetarisë, të cilëve duhej hequr 
konfuzioni dhe pikëpamja me shumë pikëpyetje rreth asaj se çka duhet të shkruhet. Përkatësisht, 
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kur përmendet: Prokurori Publik, Avokati i Shtetit dhe Avokati i Popullit nuk është një fjalë me 
tre sinonime por, bëhet fjalë për tre institucione të ndryshme të sistemit juridik, të cilët kanë 
pozicionin dhe kompetencat e tyre. Në mënyrë që të jetë më lehtë e kuptueshme, nevojitej që tre 
institucioneve të posaçme t’u përafrohen së pari atyre, dhe pastaj edhe qytetarëve dhe kjo gjë të 
bëhet në mënyrë të thjeshtë, të simplifikuar dhe të kuptueshme. Kështu që, Prokurori Publik të 
prezantohet si “organ i ndjekjes”, qëllimi i të cilit është t’i ndjek kryerësit e veprave penale; Avokati 
i Shtetit si një lloj “mbrojtës i shtetit”, i cili i mbron interesat e tij, ndërkaq Avokati i Popullit, ose 
ndryshe i quajtur Ombudsmani si “mbrojtës i qytetarëve”, i cili i mbron qytetarët nga arbitrariteti 
dhe keqpërdorimi i organeve shtetërore, nga e gjithë kjo armatë e të punësuarve të shpërndarë 
nëpër ministri, vetëqeverisje lokale, ndërmarrje publike, gjykata, burgje, stacione policore, por 
edhe nga të gjithë ata punonjës sportelesh të cilët vendosin se a do t’ju lëshojnë ndonjë dokument 
ose a do t’ju realizohet ndonjë e drejtë.

Për fat të mirë, ajo që fillimisht ishte një “përemër i dobishëm” për ta kuptuar më lehtë 
esencën e institucionit Avokat i Popullit, me kalimin e kohës e fitoi domethënien e mirëfilltë, që 
mund të shfrytëzohej pa sarkazëm. Përmes shumë fushatave, por akoma më shumë përmes 
punës së përditshme, institucioni fitonte njohje dhe por edhe besim. Ai u shndërrua në adresë të 
pashmangshme tek e cila drejtoheshin qytetarët, e që mund të shihej edhe nga parashtresat të 
cilat vazhdimisht shënonin rritje.

Mediat dhe Ombudsmani gjithmonë kanë pasur raport të posaçëm, i cili në shumëçka 
dallohej nga institucionet e tjera. Zyra e Avokatit të Popullit, në çdo kohë, aleatin e vet të madh 
e gjen në “forca e shtatë”, ndërsa ata, në këtë institucion kanë bashkëbisedues kualitativ dhe të 
respektuar për tema të ndryshme. Duke e pasur parasysh strukturën ligjore të këtij institucioni dhe 
mosekzistimin e mekanizmave për zbatimin e vendimeve të Avokatit të Popullit, të cilat janë në 
formën e mendimit dhe sugjerimit, mediat mbeten “arma e tyre e fortë”, ndërsa në raste të rralla 
ndoshta edhe arma e vetme, në mënyrë që të stimulohet ndërgjegjësimi publik dhe të mund të 
arrijë mesazhi deri te publiku më i gjerë, por edhe të vihen në “shënjestër” ata të cilët e injorojnë 
mendimin e tyre dhe problemet i fusin nën qilim.  

Megjithatë, pavarësisht qëndrimit të mediave ndaj Avokatit të Popullit, i cili është kryesisht 
afirmativ dhe dashamirës, gazetarët nuk i mbyllin sytë para gabimeve. Si gazetare me përvojë të 
gjatë, që punën e tij e ndjek nga fillimi dhe konsideron se e ka “fituar të drejtën” për një shkallë të 
caktuar të kritikës, ndërkaq me qëllim që puna e tyre të jetë akoma më efikase dhe efektive, lejoj 
që observimet e mia ndonjëherë të jenë më të ashpra. Nuk e humbas mundësinë që të vë në dukje 
se pres dozë më të madhe të guximit nga Avokati i Popullit për tema të ndjeshme. Si gazetare, 
dhe para së gjithash si qytetar, nuk mund të toleroj taktizim të komunikimit të vlerësimeve të tyre. 
Jam mbështetëse e zëshme e tezave se Ombudsmani duhet të mbaj më shpesh pres-konferenca 
tematike, se nuk guxon të heshtë kur ka çfarë të thotë, se me përkushtim të njëjtë, madje edhe 
më të madh, ti qaset mbrojtjes së rasteve në të cilat ka shkelje masive të të drejtave kolektive 
dhe jo vetëm rasteve individuale. Së këtejmi, në të njëjtën kohë, të angazhohet më shumë lidhur 
me inicimin e ndryshimeve ligjore nga domeni i tij. “Pikë e zezë” do të mbetet mungesa e pres-
konferencës së posaçme për rastin e vrasjes së “Martin Neshkovski”, por edhe mungesa e reagimit 
për rrahjen e deputetëve më datë 24 dhjetor të vitit 2012, e cila përkoi me ditën e rizgjedhjes për 
mandatin e dytë të Ombudsmanit aktual. 
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ANËTARËSIMI NË ORGANIZATA NDËRKOMBËTARE DHE 
AKTIVITETET MË TË RËNDËSISHME 

Në periudhën e dytë të zhvillimit të Institucionit praktika e krijuar e punës së hapur dhe 
transparente u tregua si mekanizëm kryesor për pozicionimin e tij përkatës edhe në planin 
ndërkombëtar.

Krahas anëtarësimit të Avokatit të Popullit në Asociacionin e Institutit Ombudsman Evropian 
(EOI) dhe Institutin Ombudsman Internacional (IOI) në periudhën e hershme të themelimit të 
Institucionit, në vitin 2005, si anëtar me të drejtë të plotë të votës, Avokati i Popullit u pranua në 
Asociacionin Amerikan të Ombudsmanëve dhe në Asociacionin e Ombudsmanëve të Frankofonisë 
(AOMF). Po atë vit, në Kongresin e 4-të të e AOMF-së në Paris, z. Ixhet Memeti, u zgjodh njëzëri 
anëtar i Sekretariatit të këtij Asociacioni.

Anëtarësimi në Asociacionin e Ombudsmanëve të Frankofonisë solli më shumë aktivitete 
në planin ndërkombëtar dhe e përforcoi pozitën e Avokatit të Popullit në mesin e anëtarëve të 
Frankofonisë. Kështu, në vitin 2008 pasoi anëtarësimi i Institucionit në një asociacion tjetër – 
Asociacioni i Ombudsmanëve të Mesdheut (AOM), i themeluar pikërisht nga Avokati i Popullit i 
Maqedonisë, z. Ixhet Memeti dhe ombudsmanët e atëhershëm të Republikës së Francës, Republikës 
së Greqisë, z. Zhan Poll Delevoa dhe z. Jorgos Kaminis. 

Në takimin e tretë të Asociacionit të Ombudsmanëve të Mesdheut, i mbajtur në Athinë, Greqi, 
në vitin 2009, Avokati i Popullit, z. Ixhet Memeti diskutoi në temën: “Qasja në vendet ku kufizohet 
liria e lëvizjes”. 

Në vitin 2009 në Kuebek, Kanada, u mbajt Kongresi i 6-të i Ombudsmanëve dhe Mediatorëve 
të Frankofonisë, ku Avokati i Popullit u zgjodh përsëri anëtar i Këshillit Administrativ të Asociacionit.

Në vitin 2013, Asociacioni i Ombudsmanëve dhe Mediatorëve të Frankofonisë e shënoi 15 
vjetorin e ekzistimit të tij dhe në mënyrë aktive veproi në fushën e mbrojtjes së të drejtave të 
njeriut me organizimin e Kongresit dhe takimin tematik në Dakar, Senegal, kushtuar mediacionit 
dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve.

Po atë vit, Avokati i Popullit e zgjeroi aktivitetin e tij në fushën e mbrojtjes së lirive dhe 
të drejtave të njeriut, duke u lidhur edhe në rrjetin e një asociacioni tjetër, të emëruar si Rrjeti 
Evropian i Institucioneve Nacionale për të Drejtat e Njeriut (ENNHRI). Ky  Asociacion ka për qëllim 
bashkimin e të gjitha institucioneve për të drejtat e njeriut të kontinentit evropian dhe ta mbështes 
promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, konform Parimeve të Parisit.

Për bashkëpunimin efikas midis anëtarëve të këtij lloj asociacioni, flet edhe bashkëpunimi të 
cilin Avokati i Popullit e kishte me kolegen e tij nga Kuebeku, Kanada, përndryshe anëtare e AOMF, e 
cila dërgoi informacion për ndërmjetësues të rrejshëm të cilët ofrojnë shërbime për marrjen e vizës 
kanadeze për migrim. Avokati i Popullit reagoi me komunikatë, duke u rekomanduar qytetarëve që 
t’i shfrytëzojnë vetëm procedurat zyrtare të Ministrisë së Migracionit, Diversitetit dhe Inkluzionit 
të Kuebek, Kanada.   

Në vitin 2014 si anëtar i Asociacionit të Ombudsmanëve të Mesdheut (AOM), Avokati i Popullit 
mori pjesë në takimin e tetë të Asociacionit, i cili u mbajt në Tiranë, Shqipëri, kushtuar rolit dhe 
bashkëpunimit të institucioneve të Ombudsmanit me shoqërinë civile dhe organizatat ndërkombëtare 
dhe në të cilin njëkohësisht u mbajt edhe Asambleja e Përgjithshme e këtij Asociacioni. 
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Në takimin e nëntë të Asociacionit të Ombudsmanëve të Mesdheut, i titulluar si “Ombudsmani 
– lojtari kryesor në qeverisjen e mirë”, i cili u mbajt në Maltë në vitin 2016 u miratua vendimi që 
jubileu dhjetëvjeçar i këtij Asociacioni të mbahet në Republikën e Maqedonisë në vitin 2018.

Në muajin shtator të vitit 2017, Qeveria e Republikës së Maqedonisë e caktoi Avokatin e 
Popullit, z. Ixhet Memeti për mbikëqyrës në Agjencinë Evropiane për të Drejtat Themelore - FRA. 
Republika e Maqedonisë është vendi i vetëm kandidat për anëtarësim në BE, i cili është përfshirë 
në punën e Agjencisë. Agjencia për të Drejtat Themelore të Bashkimit Evropian është qendra e 
ekspertizës së BE-së në fushën e të drejtave themelore. Agjencia është një trup i decentralizuar i 
BE-së i cili ofron këshilla të ekspertëve për një sërë çështjesh për institucionet e BE-së dhe vendet-
anëtare të Unionit.
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Ixhet Memeti, Avokat i Popullit: Intervistë, 
magazina “Inbox” on-lajn, qershor 2014

GJYKATAT I HUMBASIN LËNDËT, PËRMBARUESIT ARKËTOJNË NË 
MËNYRË TË PALIGJSHME, NË BURGJE KA KRIMINALITET 

Z. Memeti shprehët shqetësim serioz dhe kushedi se, për të satën herë, e përmendët 
fjalën – përsëri, në lidhje me punën e organeve të jurisprudencës? 

Memeti: Jam dakord me ju se reformat në këtë sistem ecin me ritëm të ngadaltë. Unë 
gjithashtu jam dakord se nuk është e lehtë të reformohet sistemi, sepse i njëjti është tejet 
kompleks. Pyetja është pse: përgjigjja është nga gjithçka nga pak. Shumë më e vështirë është të 
formosh pushtet gjyqësor në shoqëri siç është kjo e Maqedonisë në të cilën ka shumë diversitete, 
për arsye se pushteti gjyqësor është shtylla e shoqërisë. Nëse pushteti ligjvënës miraton akte të 
reja normative, gjyqësori është këtu për t’i zbatuar. Ai është garanci e drejtësisë dhe të drejtës. 
Nëse në këtë garanci qytetarët nuk kanë besim ose ndodhë që të ketë procedura të cilat lënë 
përshtypjen se nuk janë të paanshëm, apo se ndikohet mbi to, atëherë këtu është fundi i asaj që 
do të thotë besim i madh në atë pushtet.

Kur thoni se qytetarët duhet të ndjejnë se drejtësia vlen për të gjithë, mendoni 
edhe për rastin “Monstra”? Ju keni pranuar ankesa nga familjet e dy të paraburgosurve? 

Memeti: Jo vetëm për rastin “Monstra”. Tek qytetarët ka pasiguri, mendim ose perceptim. Ja, 
në këtë rast janë ndarë në dy grupe, në bazë etnike, shqiptarë dhe maqedonas. Njëra palë dyshon 
se kryerësit e kësaj vepre janë shqiptarë, ndërsa pala tjetër dyshon në sistemin e jurisprudencës 
për shkak se janë të përkatësisë tjetër etnike, ata sikur i mbështesin. Dua të them se me vëmendje 
të madhe duhet të udhëhiqen këto procedura. Dhe jo vetëm këto. Qytetari, kur e pranon vendimin 
gjyqësor duhet të mendoj vetë një gjë. Se ai vendim është i drejtë. Për rastin “Monstra”, zhvilluam 
procedurë vetëm për dy persona të paraburgosur të cilët e vuanin masën e paraburgimit në Burgun 
e Manastirit. Se a janë torturuar ata sapo kanë hyrë në Repartin e paraburgimit të burgut. Hetimi 
tregoi se ka elemente të torturës tek ata, nga ana e gardianëve të burgut, dhe paraqitëm kallëzim 
penal deri te prokuroria në Manastir i cili u pranua, por më vonë i njëjti u hodh poshtë nga ana e 
gjyqtarit hetues.

Në prezantimin e Raportit Tuaj thatë se nëse institucionet nuk bëjnë diçka, atëherë 
jo vetëm që shkeljet e të drejtave të njeriut nuk do të zvogëlohen, por të njëjtat do të 
shtohen. Konkretisht i përmendët burgjet. Çka po ndodh aty? 

Memeti: Ky sistem është shumë i dobët. Por, edhe si i tillë, i dobët, është më keq kur ai 
nuk funksionon. Duke filluar nga kushtet jashtëzakonisht të këqija të vendosjes, deri te trajtimi i 
keq. Kemi raste ku kemi konstatuar kushte shumë të këqija, dërgojmë rekomandime, konstatojmë 
sistem shumë të keq, i cili nuk mundëson risocializim por e bën të kundërtën. Unë kam thënë 
një herë se burgjet në Maqedonisë po shndërrohen në vende ku “lulëzon” krimi. Në vend që t’i 
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risocializojmë të burgosurit ne kontribuojmë që ata të bëhen kriminel. Kushtet janë tmerrësisht 
të këqija në Institucionin Edukues në Tetovë. Nuk e di se a e mendojnë gjykatat se ku i dërgojnë 
fëmijët. Ata, aty qëndrojnë të vendosur në kurrfarë kushtet, kurrfarë trajtimi, ndodhin punë shumë 
të këqija sa i përket trajtimit, ndërsa nga ana tjetër drejtoria nuk e di. Kemi gjetur edhe raste për 
të cilat drejtoria e institucionit e di, por fsheh dhe zënë lidhje që Avokati i Popullit të mos zbatojë 
procedura të caktuara. Derisa burgjet na i udhëheqin njerëz joprofesional, derisa në burgje nuk i 
përmirësojmë kushtet deri atëherë do të kemi sistem shumë të keq. 

Keni bërë kritika serioze në llogari të punës së gjykatave administrative dhe 
komunikimin e gjykatave me organet e administratës. Thatë se nëse ajo nuk përmirësohet, 
pasojat për qytetarët do të jenë të mëdha. Çka mendonit  saktësisht?  

Memeti: Ne vetëm në letër kemi gjyqësor administrativ, ndërsa realisht çështjet janë shumë 
më ndryshe. Ka raste kur vet qytetari e mbron të drejtën e tij. Aq shumë është i keq komunikimi, 
midis gjykatave administrative dhe organeve të administratës, saqë më besoni, ne i torturojmë 
qytetarët. Duhet të investohet më shumë dhe më seriozisht në gjyqësorin administrativ edhe sa 
u përket ndryshimeve të reja ligjore, në mënyrë që ky sistem të jetë më konsistent dhe më i mirë 
edhe nga aspekti i asaj që do të thotë përmirësim i kushteve të gjyqësorit. Kemi pasur parashtresë, 
kemi zhvilluar procedurë në të cilën kemi konstatuar se organi na ka informuar se lënda ka humbur. 
Ne, kemi pasur rast, këtë lëndë e kam udhëhequr unë, në një gjykatë të Maqedonisë të humbet 
lënda. Sa i përket kësaj, as që e vrasin mendjen. Edhe po të jetë ashtu ligji parashikon mundësi që 
të ripërtërihen ato shkresa dhe të zgjidhet kontesti. Problemi i cili ngelet është ai që me të vërtetë 
sistemet kanë probleme kur ata duhet të mbindërtohen, gjithnjë me qëllim që të mos ndodhin 
punë të këtilla.

Për herë të parë, sivjet në Raport u gjet edhe puna e përmbaruesve. Keni pranuar 
ankesa nga qytetarët se përmbaruesit arkëtojnë në mënyrë të paligjshme. Çka keni 
konstatuar Ju?

Memeti: Sistemi i përmbarimit nuk është vetëm përmbaruesi. Ai është një rreth i cili duhet 
të funksionoj. Nëse dikush ka një kërkesë të caktuar nga qytetari, kërkesë të cilën duhet të realizoj 
përmbaruesi, ai atë do ta realizoj përmes bankës. Kemi raste ku përmbaruesit e pranojnë se Avokati 
i Popullit ka të drejtë, dhe thonë se nuk guxojnë të heqin nga të ardhurat të cilat qytetarëve u 
mundësojnë ekzistencën, por nga ana tjetër, bankat e bllokojnë shumën e plotë. Kur u drejtohemi 
bankave ato thonë se atyre nuk u intereson një gjë e këtillë. Sikur janë jashtë këtij sistemi. Thonë, 
nuk kanë softuer të tillë. Si ka mundësi të mos jetë edhe shqetësim i tyre? Çështja është se kush 
është fajtori? Kush duhet të mendoj për softuerin e ndonjë banke të caktuar private? Qytetari? 
Jo. Banka është ajo që duhet ta bëjë këtë. Për shkak se edhe ky ligj për përmbarim, në të cilin ka 
kufizim për mundësinë e përmbarimit, ose mbajtjes së një pjese të të ardhurave të qytetarëve vlen 
edhe për bankat. Ka edhe raste në të cilat, ky është mendimi im, përmbaruesit duke nxituar pas 
përfitimit ia mësyjnë edhe asaj që duhet edhe asaj që nuk duhet. Edhe për atë që është e ligjshme 
edhe për atë që nuk guxojnë ta zbatojnë.
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Në Raportin e këtij viti flisni edhe për cenimin e të drejtave të punëtorëve, për 
mobingun dhe për keqpërdorimin e të drejtave të konsumatorëve. Kush i keqpërdor 
qytetarët maqedonas? 

Memeti: Ti kalon i papërgatitur nga një sistem në sistemin tjetrin. Ja, për shembull, sa 
u përket komunaleve. Kemi raste të atilla ku një ndërmarrje e caktuar komunale publike i kushtëzon 
qytetarët. Për shembull, nuk mund të fitosh ndonjë të drejtë nëse nuk e paguan faturën e kështu 
me radhë. Shqetëson edhe një dukuri tek konsumatorët, e përmenda taksën radiodifuzive. Askush 
nuk mund të jetë kundër asaj se një detyrim duhet të paguhet. Para një kohe, kaluam nga një 
sistem në sistem tjetër të pagesës dhe duhej të bëhej një regjistër i ri i debitorëve ose marrësve 
të shërbimeve të tilla. Por, mënyra me të cilën filloi përgatitja e këtij regjistri ishte katastrofik. Për 
shkak të komunikimit të keq midis Drejtorisë së të Ardhurave Publike (DAP) dhe Radiotelevizionit 
Maqedonas (RTVM), për pasojë qytetarët pranonin nga dy - tre aktvendime për një njeri, ose në një 
familje të gjithë anëtarët e familjes pranon aktvendime. Nga ana tjetër, ka edhe aktvendime të tilla 
ku qytetari nuk ka shtëpi. Ka ndonjë pronë të caktuar dhe ne konstatuam se në të vërtetë ajo nuk 
është shtëpi por është fushë. Kjo është punë joserioze. Kemi hyrë të papërgatitur në këtë sistem. 
Qytetari nuk është fajtor. Qytetari nuk është ai që duhet ta zbatoj sistemin e ri. Por, kjo duhet të 
jetë DAP, organet e tjera dhe RTVM të cilët duhet të përgatisin sistem kualitativ të debitorëve.

Publikisht pranuat se keni probleme me institucionet shtetërore gjatë veprimit me 
lëndë të cilat i trajtoni. Konkretisht përmendët se institucione të caktuara e pengojnë 
punën Tuaj. Cilat janë ato institucione?  

Memeti: Mendoj se këtu bëhet fjalë për atë se shoqëria kuptohet ndryshe. Se në këtë 
shoqëri nuk duhet të funksionojnë të gjitha organet e parapara me Kushtetutë. Megjithatë, mendoj 
se në këtë mënyrë, sjellja e këtillë u bën dëm qytetarëve, dhe me këtë nuk ia mendojnë të mirën 
shoqërisë. Institucionet janë për tu respektuar njëri me tjetrin, të komunikojnë me njëri tjetrin, 
gjithnjë për shkak të qytetarëve. Për ta janë institucionet dhe jo ata të cilët i udhëheqin. Unë 
tregova dhe drejtova kritikë publike deri te Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Financave, Ministria 
e Punëve të Brendshme veçanërisht deri te Sektori për të huaj.  Ky është sektor i cili tanimë pesë 
vjet e pengon punën e Avokatit të Popullit. 

Shtohet numri i lëndëve që i trajtoni ju, ndërsa institucionet shtetërore të njëjtat i 
kanë marrë në konsideratë. Megjithatë, rezultat nga kjo nuk ka. A keni menduar edhe për 
një rritje të kompetencave Tuaja pas vitit 2009 kur ju nda Certifikata të jeni Mekanizëm 
Parandalues Nacional? 

Memeti: Avokati i Popullit posedon Certifikatë të kategorisë B e që do të thotë se ende nuk 
ka Certifikatë të kategorisë A për shkak se nuk i plotëson kushtet, dhe këto janë Parimet e Parisit 
lidhur me shumë gjëra. Po, nëse doni, edhe sa i përket mundësisë së realizimit të hetimeve. 
Duhet të ndryshoj ligji që Avokati i Popullit të mund ta fitoj Certifikatën A dhe të bëhet institucion 
nacional për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Teksti me ndryshimet e ligjit është përgatitur, por 
kam marr informacione se propozuesi i Ligjit konsideron se një pjesë e kompetencave duhet të 
zvogëlohen, dhe jo të rriten. Një gjë e këtillë sigurisht se mund të bëhet, por kjo do të thotë se 
statusi A në asnjë rast nuk mund të fitohet. Për shkak se, nëse dikush kërkon që Avokati i Popullit 
të kryej parandalimin e torturës, në përputhje me Protokollin Fakultativ, dhe me këtë rast të mos 
mbaj mjete për detektimin e gjendjeve dhe rreziqeve që të eliminohen ato, atëherë ai nuk mund 
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ta kryej këtë funksion. Nëse Avokati i Popullit futet në burg dhe nuk ka matës të temperaturës, për 
lagështi, atëherë ai nuk mund ta kryej funksionin, nëse nuk ka aparat për fotografim. Ndërkaq, 
dikush dëshiron ta kryejmë funksionin pa i pasur mekanizmat. Atëherë, ata ose nuk dinë, që 
dyshoj se është kështu, ose dinë, por ashtu shtirren. Kjo nuk është në rregull dhe gjithsesi nuk 
duhet të ndodh.
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Gertrude Brinek, 
Ombudsmane në Bordin e Ombudsmanëve të Austrisë 

PROJEKTI TUINING - NGA PERSPEKTIVA E BORDIT 
TË OMBUDSMANIT TË AUSTRISË 

Në bashkëpunim me Institutin për të Drejtat e Njeriut “Ludvig Bolcman” (BIM), Bordi i 
Ombudsmanit të Austrisë (AOB) mori pjesë në Projektin Lajt Tuining - “Promovimi i kompetencave 
të Avokatit të Popullit dhe fuqizimi i kapaciteteve të tij” - me Zyrën e Avokatit të Popullit të 
Republikës së Maqedonisë, në një periudhë kohore prej disa muajsh. Projekti u organizua nga 
Komisioni Evropian, filloi në prill të vitit 2015 dhe përfundoi në shkurt të vitit 2016. Si udhëheqës 
i këtij Tuining-Projekti të BE-së për promovimin dhe fuqizimin e monitorimit dhe kontrollit të 
administratës publike dhe shqyrtimin parandalues të të drejtave të njeriut në Maqedoni, vend-
kandidat për anëtarësim në BE, arrita ta mbështes punën e ekspertëve të AOB dhe BIM. Qëllimi 
ishte  të sigurohet mbështetje për punën e Zyrës së Avokatit të Popullit në Shkup dhe zyrat e tij 
rajonale.

Gjatë kohës së eventit fillestar në Shkup, në mes të muajit maj të vitit 2015, Projekti-Tuining 
u prezantua para publikut. Nga muaji maj deri në nëntor, ekspertët e dërguar nga AOB dhe BIM 
realizuan vizita pune prej disa ditësh dhe punuan me zëvendësit e Avokatit të Popullit në zyrat 
rajonale në: Manastir, Kërçovë, Kumanovë, Tetovë, Shtip dhe Strumicë lidhur me metodat dhe 
përgjegjësitë për monitorim dhe kontroll dhe si të shfrytëzohet më mirë mandati i tyre për mbrojtjen 
e të drejtave dhe lirive themelore. Me qëllim të përmirësimit të dukshmërisë të Avokatit të Popullit, 
në tri qendra rajonale, u organizuan fushata për sensibilizimin e publikut dhe ngritjen e vetëdijes 
publike, e që përfshinte shpërndarjen e materialeve promovuese dhe publikimin e tyre në ueb-
faqen e Avokatit të Popullit. Në mënyrë të ngjashme, ueb-faqja e Avokatit të Popullit dhe prezenca 
e mediave sociale u analizuan dhe u përmirësuar për t’iu përshtatur nevojave të Avokatit të Popullit 
në marrëdhëniet me publikun. Sistemi i shpërndarjes së buletineve përmes Internetit mundësoi 
komunikim të brendshëm më efektiv dhe kooperativ, ndërsa në këtë mënyrë edhe shpërndarje 
më efikase të proceseve të punës dhe detyrave të punës. Aktivitetet e tjera të zbatuara në kuadër 
të Projektit - Tuining i përfshinë edhe tryezat e rrumbullakëta për mosdiskriminimin e popullatës 
rome, fëmijët në rrugë dhe personat me aftësi të kufizuar. Ato u plotësuan edhe me vizita në terren 
të institucioneve përkatëse – qendra ditore për fëmijët në rrugë, qendrat për kujdes social, qendrat 
për rehabilitim dhe qendrat për persona të moshuar.

Komponenti qendror i Projektit – Lajt Tuining iu përkushtua punës së Institucionit të Avokatit 
të Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN). Në qershor të vitit 2015, AOB dhe BIM 
realizuan trajnime të përbashkëta të ekipit të MPN maqedonas në Shkup dhe për këtë qëllim u 
vizitua Qendra për Azilkërkues në Vizbeg. Në korrik të vitit 2015, si pjesë e këtij Projekti -Tuining, 
delegacioni maqedonas realizoi vizitë studimore të AOB. Gjatë kohës së qëndrimit njëjavor, mysafirët 
maqedonas ishin të përgatitur për problemet të cilat shfaqen gjatë procedurave për azil edhe atë 
në nivel teorik dhe praktik. Gjithashtu, delegacioni maqedonas pati mundësinë të shoqërohet 
nga komisionet e MPN të Austrisë, gjatë vizitës së realizuar në ambientet e paraburgimit policor, 
qendrës së pranimit dhe stacionit policor. Kjo i mundësoi delegacionit, nga afër edhe praktikisht, ta 
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ndjek monitorimin dhe kontrollin. Së këtejmi, vizita studimore i ofroi delegacionit përvojën e parë 
për atë se si zbatohen teknikat e MPN në Austri.

Në shtator të vitit 2015, personat të cilët e menaxhonin Projektin në institucionet-pjesëmarrëse 
u takuan me qëllim që ta vlerësojnë progresin e Projektit dhe të diskutojnë për pikat e tjera të cilat 
ishin në fokus. Tema për azilin dhe gjendja momentale me refugjatët në Evropë, gjithashtu ishte 
komponenti kryesor i bisedave midis meje dhe Avokatit të Popullit Ixhet Memeti. Kah fundi i vitit, 
me homologun tim maqedonas e vizituam pikën e kalimit kufitar Gjevgjeli dhe kampet e rrethuara, 
në të cilët refugjatët e Sirisë, Afganistanit dhe Irakut prisnin të vazhdonin rrugëtimin në drejtim 
të Evropës Veriore. Ishte e qartë se pa pajisje teknike (aparat lexues të pasaportave, softuerëve 
përkatës, etj.) anëtarët individual të policisë kufitare vendosin sipas diskrecionit personal se kush 
mund ta vazhdojë rrugën, e kush jo. Personat e pranishëm denoncuan vendime të shumta të 
dyshimta dhe arbitrare. E mbështeta homologun tim, Avokatin e Popullit, z. Memeti, për kërkesën 
e tij për pajisje më të mirë për nëpunësit kufitarë. Pastaj, e theksova rëndësinë e kujdesit fillestar 
(ushqimin, veshmbathjen dhe ndihmën mjekësore) dhe e sugjerova nevojën për përmirësimin e 
pajisjeve teknike të grumbullimit të informacioneve për origjinën e personave të mbërritur.

Instituti i Ombudsmanit të Austrisë dhe partnerët-bashkëpunëtorët e tij, në këtë Tuining-
Projekt të BE-së, të njëjtin e konsiderojnë si një sukses të madh, meqë është kthesë në 
bashkëpunimin midis AOB dhe Zyrës së Avokatit të Popullit të Republikës së Maqedonisë. Aktivitetet 
e implementuara fituan informacione pozitive kthyese dhe treguan përmirësime të dukshme në 
strukturën, punën dhe dukshmërinë e zyrës qendrore dhe atyre rajonale të Avokatit të Popullit 
të Maqedonisë. Në mënyrë të ngjashme, ekspertët austriakë kishin kënaqësinë e shkëmbimit të 
frytshëm të ideve në Maqedoni edhe gjatë vizitës studimore të delegacionit maqedonas në Austri.

Në emër të kolegëve të mi, dua t’ia uroj 20-vjetorin e funksionimit të Zyrës së Avokatit të 
Popullit të Republikës së Maqedonisë. Shpresoj se do të vazhdojmë me shkëmbimin e frytshëm 
jo vetëm në nivel bilateral, por edhe si anëtarë të Rrjetit të EJL dhe e Institutit Ndërkombëtar të 
Ombudsmanëve (IOI). Bashkëpunimi i institucioneve të ombudsmanëve të Avokatit të Popullit e 
maksimalizojnë efektivitetin tonë në përmbushjen e objektivave tona të përbashkëta për promovimin 
dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe parandalimin e keqpërdorimeve të të drejtave njerëzore 
të qytetarëve të vendeve tona dhe më gjerë.
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NGA PUNA E INSTITUCIONIT 2012-2017

PROMOVIMI I TË DREJTAVE TË NJERIUT NË FOKUSIN E AVOKATIT TË POPULLIT  

Në vitin 2012 Avokati i Popullit theksin e vuri mbi informimin e qytetarëve për mënyrën e 
realizimit efikas dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të tyre, me ç’rast e potencoi rëndësinë e 
funksionimit më efektiv të organeve, duke e paralajmëruar promovimin e të drejtave të njeriut si 
një hallkë e rëndësishme në këtë kontekst. 

Kështu, përmes një serie prej dhjetë emisioneve 
kontaktuese, me titullin: “Nuk je vetëm”, të cilët u 
transmetuan në televizionin “ALSAT-M”, secili prej tyre 
i përkushtohej një fushe specifike të mandatit të tij, 
Avokati i Popullit bëri një hap më shumë në afrimin e tij 
deri te qytetarët dhe përmes bisedave të drejtpërdrejta 
me ta, duke iu përgjigjur një numri të madh të pyetjeve 
nga fusha të ndryshme, i udhëzonte dhe ua sqaronte 
mënyrën e zgjidhjes së problemeve të tyre. 

Paralelisht me promovimin e të drejtave të njeriut, 
me ndihmën dhe mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë 
së Holandës në Republikën e Maqedonisë, “Save the 
children”, Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar 
(SIDA) në RM dhe Projekti Tuining, i mbështetur nga 
fondet para-aderuese të BE-së, si dhe në bashkëpunim me institucionet partnere të Spanjës 
dhe Francës, Institucioni zbatoi disa projekte të rëndësishme, të cilat mundësuan përforcimin e 

kapaciteteve të Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe 
personave me aftësi të kufizuar, si dhe Seksionit për mosdiskriminim 
dhe përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Rrjedhimisht me këtë, u 
realizuan disa tryeza të rrumbullakëta dedikuar mbrojtjes së 
fëmijëve nga informatat të cilat ndikojnë dëmshëm në zhvillimin 
e tyre, format e dhunës mbi fëmijët dhe midis fëmijëve, e drejta 
e marrëdhënieve të drejtpërdrejta të fëmijës me prindin me të 
cilin nuk jeton, si dhe e drejta e punësimit të personave me aftësi 
të kufizuar. Përveç kësaj, u mbajtën evente promovuese për t’i 
dalluar kompetencat e Seksioni për mosdiskriminim dhe Komisionit 
për Luftë Kundër Diskriminimit, u botuan materiale promovuese, 
gjithashtu u botuan dy numra të Buletinit të Institucionit Avokat i 
Popullit, si dhe vazhdoi interpretimi i mëtejmë i shfaqjes teatrale 
“Të njëjtë, në mënyrë të ndryshme”.

Avokati i Popullit, me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve nga 
eksploatimi seksual dhe llojet e tjera të eksploatimit, me ndihmën 
dhe mbështetjen e “Save the children” zbatoi hulumtim me temë: 
“Fëmijët-viktima të eksploatimit seksual dhe pedofilia”, i cili u 
publikua në tri gjuhë – maqedonisht, shqip dhe anglisht. 

Fragment nga pjesëmarrja në emision: “Nuk je vetëm” 
në televizionin Alsat-M

Libri “Reagimi i abuzimit seksual të 
fëmijës? HESHTJE...“
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Në kuadër të aktiviteteve të parapara me Projektin Tuining të Bashkimit Evropian dhe në 
partneritet me Ombudsmanin Nacional të Spanjës dhe Mbrojtësin e të Drejtave të Qytetarëve 
të Republikës së Francës, përveç se u realizuan tryeza të rrumbullakëta me tema nga fusha e të 
drejtave të fëmijës dhe mosdiskriminimit, Institucioni u vizitua nga një numër i madh e misioneve 
eksperte, të cilët kishin për qëllim t’i bartin njohuritë dhe aftësitë e tyre, ndërsa të punësuarit 
në Institucionin Avokat i Popullit realizuan vizita studimore në Paris dhe Madrid. Përndryshe, për 
suksesin e zbatimit të Projektit Tuining, Avokati i Popullit u dekorua nga Presidenti i Republikë së 
Francës, Fransoa Oland dhe nga Shkëlqesia e Tij Mbreti i Spanjës, Huan Karlosi i Parë.

Si rezultat i një numri të madh të aktiviteteve për dukshmëri më të madhe të Avokatit të 
Popullit dhe afrimin e tij deri te qytetarët, në vitin 2012 konsiderueshëm u rrit numri i parashtresave 
të qytetarëve që nga themelimi i Institucionit, sipas të cilave Avokati i Popullit formoi 4346 lëndë 
dhe bashkë me lëndët e tjera nga viti paraprak, veproi gjithsej për 5220 lëndë.

HULUMTIME TË SHUMTA, DOBËSI TË KONSTATUARA DHE REKOMANDIME TË 
RËNDËSISHME PËR PËRMIRËSIMIN E GJENDJES ME TË DREJTA E NJERIUT 

Në bazë të dukurive të caktuara, të iniciuara nga puna me lëndë, gjatë vitit 2013 u zbatuan 
një sërë hulumtimesh, për të cilat u hartuan Informata dhe Raporte të posaçme me rekomandime 
për tejkalimin e gjendjeve të konstatuara negative. Në këtë kontekst, nga fusha e gjendjeve civile 
Avokati i Popullit zbatoi hulumtime për perceptimin e gjendjeve të përgjithshme lidhur me numrin 
e personave të paregjistruar në evidencën amzë, me këtë rast, duke konstatuar se kjo dukuri 
paraqet pengesë serioze për realizimin e të drejtave themelore të qytetarëve, pas çka rekomandoi 
intensifikimin e regjistrimit të personave në Evidencën amë të të lindurve. 

Fragmente nga Raporti vjetor për vitin 2013



224

Me qëllim të përcaktimit të nivelit të realizimit dhe respektimit të të drejtave të personave 
të pastrehë në shtet, si dhe se a respektohet parimi i mosdiskriminimit, Avokati i Popullit e 
vizitoi Qendrën e Pranimit në “Çiçino Sello”, ku konstatoi kushte joadekuate për banim, qasje të 
vështirësuar deri te të drejtat e mbrojtjes shëndetësore, mosekzistimi i kushteve të barabarta 
për realizimin e të drejtës së arsimit të fëmijëve, pjesëtarë të bashkësisë rome, me elemente të 
diskriminimit për shkak të përkatësisë etnike.

Avokati i Popullit, me ndihmën dhe mbështetjen e Zyrës së institucioneve demokratike dhe 
të drejtave të njeriut OSBE/ODIHR, mori pjesë në projektin rajonal “Praktikat më të mira për 
integrimin e romëve”, në kuadër të së cilit u zbatua një anketë në terren. Nga të dhënat e marra, 
pakontestueshëm konstatohet se pjesëtarët e bashkësisë rome ndihen të diskriminuar në disa 
baza, veçanërisht në bazë të përkatësisë etnike dhe politike dhe ngjyrës së lëkurës. Rezultatet e 
hulumtimit u prezantuan në tryeza të rrumbullakëta të veçanta të cilat u mbajtën në Shkup, Tetovë 
dhe Shtip. Në mënyrë plotësuese, Avokati i Popullit zbatoi hulumtim në mesin e qytetarëve të 
gjashtë zyrave rajonale, për njohjen me nocionin u diskriminimit dhe shfrytëzimit të mekanizmave 
për mbrojtje nga diskriminimi, me ç’rast edhe një herë u konfirmua nevoja për rritjen e numrit të 
aktiviteteve për edukimin e qytetarëve për ta kuptuar dhe identifikuar këtë fenomen, format e tij, 
si dhe mundësitë dhe procedurën e mbrojtjes.

AVOKATI I POPULLIT ALARMON PËR CENIME SERIOZE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT

Zgjerimi i mandatit të Avokatit të Popullit, mbrojtja e të drejtave të grupeve vulnerabile të 
qytetarëve, të drejtat e qytetarëve nga veprimi policor, si dhe në procedurat e përmbarimit dhe të 
drejtës zgjedhore ishin në qendër të vëmendjes së Avokatit të Popullit në vitin 2014. 

Përkatësisht, Avokati i Popullit, me qëllim të përmbushjes së standardeve të Parimeve të 
Parisit, konform Institucioneve Nacionale për të Drejtat e Njeriut, në mandatin e vet duhet të kenë 
promovim aktiv të të drejtave të njeriut, në këtë periudhë vazhdoi me pjesëmarrjen aktive në 
Grupin e Punës për përgatitjen e Draft-Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Avokatin e 
Popullit. Megjithatë, nuk u pranuan të gjitha sugjerimet dhe propozimet të cilat janë parakusht i 
nevojshëm për përmbushjen e Parimeve të Parisit. 

Avokati i Popullit në mënyrë aktive i monitoroi ndryshimet në kornizën ligjore dhe reagoi 
me intervenime përkatëse. Gjithashtu, duke i monitoruar ndryshimet e propozuara në Ligjin për 
polici, në pjesën e mjeteve të forcës, me të cilat parashikohej inkorporimi i paralizuesit elektrik 
dhe plumbave të gomës për vendosjen e rendit dhe qetësisë së cenuar publike në përmasa më 
të mëdha, Avokati i Popullit paralajmëroi se të njëjtit do të reflektohen negativisht mbi të drejtat 
kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve në protestë të qetë dhe shprehje publike të mendimit dhe 
fesë. Njëkohësisht, alarmoi se këto ndryshime janë pa rregulla të përcaktuara konkrete për veprim 
dhe pa procedura të përcaktuara qartë se kur dhe në cilat kushte mund të zbatohen mjetet e 
forcës, e që mund të çoj deri në keqpërdorimin e tyre. Në këtë drejtim ishte edhe sugjerimi i 
Komitetit për Parandalimin e Torturës pranë Këshillit të Evropës, sipas së cilit përdorimi i armëve 
të këtilla, vetëm për ruajtjen e rendit, konsiderohet si papranueshëm. 

Mes tjerash, Avokati i Popullit, në këtë periudhë shpreh seriozisht shqetësimin për fëmijët 
përdorues të drogës si fëmijë në rrezik, organizoi tryezë të rrumbullakët për trajtimin dhe kujdesin 
e fëmijëve të cilët përdorin droga. Në këtë ngjarje u shpalos një e dhënë alarmante se numri i 
fëmijëve, të cilët përdorin droga, është gjithnjë e më i madh, me ç’rast po zvogëlohet edhe kufiri 
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i moshës, kështu që përdoruesi më i vogël i mjeteve narkotike është një fëmijë trevjeçar, i cili 
thithë ngjitës dhe një shtatëvjeçar i cili injekton drogë. Avokati i Popullit e vuri në dukje nevojën 
urgjente për hartimin e një Protokolli përkatës për trajtim mjekësor dhe Program për mbështetje 
psiko-sociale të fëmijëve dhe familjeve të tyre. 

Në vitin 2014 Avokati i Popullit mori mbështetje financiare nga Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës për realizimin e një punëtorie dyditore, e cila përfshiu dy tema me interes të veçantë 
për qytetarët e Maqedonisë – Mbrojtja e të drejtave të qytetarëve në procedurat e përmbarimit, si 
dhe Procesi i realizimit të së drejtës së zgjedhjes. Ndërkaq, bashkëpunimi me UNICEF-in rezultoi 
me krijimin dhe promovimin e lojës interaktive për fëmijë, e cila kishte për qëllim t’ua afroj të 
drejtat e fëmijëve të moshës nga 8 deri në 12 vjet. Në kuadër të këtij bashkëpunimi u hartua edhe 
Broshura e Konventës për të Drejtat e Fëmijës, dedikuar fëmijëve në gjuhë të kuptueshme për 
ta, e cila fillimisht u përkthye në gjuhën maqedonase dhe shqipe dhe më vonë në gjuhën serbe, 
rome, turke, vllahe dhe bosanase dhe e njëjta u shpërnda deri tek shfrytëzuesit e fundit – fëmijët 
e shkollave në mbarë Republikën.

Gjatë fundit të vitit 2013, sidomos gjatë vitit 2014 për shkak të rritjes së numrit të ankesave 
të qytetarëve, veçanërisht të nacionalitetit romë se u është cenuar e drejta e largimit nga territori 
i Republikës së Maqedonisë, Avokati i Popullit me Informatë të posaçme e informoi Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë, me ç’rast rekomandoi të mbindërtohet legjislacioni i cili do ta rregulloj 
këtë çështje, me qëllim që qytetari të pranoj vendim në formë të shkruar, me arsyetim se pse nuk 
i lejohet dalja nga shteti, dhe në këtë mënyrë edhe mundësia për mbrojtjen e mëtutjeshme të të 
drejtave. 

Fragmente nga Raporti vjetor për vitin 2014
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SHKELJA MASIVE E LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË NJERIUT

Në vitin 2015 u shënua numri më i madh të parashtresave të parashtruara pranë Avokatit të 
Popullit, që nga themelimi i Institucionit, si dhe numër i rritur i qytetarëve të pranuar në zyrën në 
Shkup dhe gjashtë zyrat rajonale. Kjo, mes tjerash, është rezultat i dukshmërisë gjithnjë e më të 
madhe të Avokatit të Popullit, veçanërisht shfaqjes në publik dhe kritikës së hapur për cenimin e 
të drejtave të qytetarëve. Për më tepër, në këtë periudhë, për shkak të dukurive të cenimeve të të 
drejtave të gupeve më të mëdha të qytetarëve, Avokati i Popullit reagoi për përgjimet e paligjshme 
të qytetarëve, duke vënë në dukje cenimin e të drejtës së privatësisë së jetës familjare, brutalitetit 
policor mbi qytetarët-demonstrues gjatë arrestimit të tyre. Njëherësh, apeloi për trajtim adekuat 
dhe dialog me nxënësit e shkollave të mesme me rastin e protestave në lidhje me reformat e 
sistemit arsimor.

Përveç kësaj, janë edhe angazhimet për mbrojtjen dhe trajtimin përkatës të refugjatëve/
migrantëve, mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në rrugë, si dhe sugjerimet për respektimin e 
parimit të mosdisikriminimit gjatë regjistrimit të fëmijëve në arsimin fillor, përfshirë edhe fëmijët 
me aftësi të kufizuar, me theks të veçantë mbi fëmijët me çrregullime të spektrit autik. Këto 
grupe vulnerabile ishin tema edhe të punëtorive të cilat Avokati i Popullit i realizonte në kuadër 
të Projektit Tuining në partneritet me Bordin e Ombudsmanëve të Austrisë dhe Institutin Ludvig 
Bolcman për të Drejtat e Njeriut, i cili u realizua nga muaji maj deri në dhjetor të vitit 2015.

Avokati i Popullit reagoi me një numër të madh të informatave dhe raporteve në lidhje 
me pozitën e vështirë sociale të qytetarëve për shkak të ndërprerjes së ndihmës sociale, ndërsa 
publikisht, përmes pres-konferencës drejtoi kritikë për arkëtimin e paligjshëm të taksës radiodifuzive 
nga ana e servisit të Radiotelevizionit të Maqedonisë.

Mes tjerash, viti 2015 u karakterizua edhe me dukurinë e pengimit të punës së Avokatit të 
Popullit nga gjykata të caktuara, e që deri më tani nuk kishte ndodhur.

Vazhdimi i krizës politike dhe zbatimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, përkatësisht 
zgjedhjeve të rregullta lokale në vitin 2016 dhe 2017 u manifestuan në të gjitha sferat e jetës 
shoqërore, e që ndikoi që qytetarët me vështirësi të mëdha t’i realizojnë dhe në mënyrë efektive 
t’i mbrojnë të drejtat e tyre. Kështu, në vend të ndryshimeve pozitive, në vitin 2016, në lidhje me 
të drejtat e njeriut u konstatua stagnacion, ndërsa në disa fusha edhe regres, e që u konfirmua me 
numër të rritur prej katër për qind të cenimeve dhe shkeljeve të lirive dhe të drejtave të njeriut. Në 
këtë periudhë, Avokati i Popullit konstatoi madje 1523 shkelje individuale të lirive dhe të drejtave 
të njeriut.

Veçanërisht karakteristike për këtë periudhë janë protestat e “Revolucionit  Laraman”, kur 
një numër i madh i qytetarëve dolën në rrugë për ta shprehur pakënaqësinë e tyre nga vendimi i 
Presidentit të shtetit për faljen e një grupi të madh të personave funksionarë dhe zyrtarë, si dhe 
gjatë transportit të personave të akuzuar të rastit “Lagjja e Trimave”. Hetimet e Avokatit të Popullit, 
në të dyja rastet, konstatuan elemente të veprës penale Torturë dhe trajtim jonjerëzor, ndëshkim 
dhe keqtrajtim gjatë shërbimit. Në këtë periudhë, njëkohësisht u shënuan hetime joefektive nga 
ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Prokurorisë Publike për veprat serioze, me çka 
kryerësit e veprave të këtilla, përkatësisht personat zyrtarë me autorizimet për zbatimin e mjeteve 
të forcës mbeten të pandëshkuar.

Liritë dhe të drejtat e njeriut nuk u respektuan as në vitin 2017. Reagimet e Avokatit të 
Popullit sa i përket mungesës së mbrojtjes shëndetësore në kohë dhe në mënyrë efektive në 
institucionet ndëshkuese-korrektuese në vitin 2017 u evidentuan në praktikë, me shpeshtimin e 
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rasteve të vdekjes së personave të dënuar, veçanërisht në Institucionin Ndëshkues-Korrektues 
“Idrizovë”. Nga ana tjetër, duke e monitoruar në mënyrë aktive procesin zgjedhor, Avokati i Popullit 
e informoi publikun për problemet e vërejtura serioze me Listën e zgjedhësve, për çka rekomandoi 
ndryshime të Kodit Penal, me të cilin të gjithë qytetarëve do tu mundësohet e drejta e votës e 
garantuar me Kushtetutë.

Avokati i Popullit, duke i monitoruar protestat disa mujore të qytetarëve, të cilat rezultuan 
me ngjarje të dhunshme në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, i dënoi ashpër ngjarjet dhe 
sulmin në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, dhunën mbi deputetët dhe ekipet e gazetarëve, 
njëkohësisht duke e kritikuar veprimin joprofesional dhe selektiv të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, e cila në vend që ta pengoj e mundësoi dhunën. Në këtë kontekst, Avokati i Popullit 
përkujtoi se dhuna nuk është metodë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe mospajtimeve kudo 
qofshin ato dhe veçanërisht jo në Kuvend, me ç’rast është e palejueshme që organi, kompetencë 
themelore e të cilit është sigurimi dhe mbrojtja e sigurisë së qytetarëve, të bëjë lëshime serioze, 
me çka e rrezikoi jetën e të pranishëmve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Avokati i 
Popullit i bëri thirrje Ministrisë së Punëve të Brendshme të ngrihet mbi interesat partiake dhe në 
mënyrë efikase dhe profesionale ta kryej funksionin e vet në interes të më të mirë të qytetarëve.

Avokati i Popullit veproi edhe sipas parashtresës së parashtruar për mbrojtjen e të drejtave 
të deputetëve të paraburgosur nga ngjarjet në Kuvend, të datës 27 prill, dhe pas ndërmarrjes së 
veprimeve pakontestueshëm konstatoi se gjatë arrestimit të tre deputetëve, më datë 28 nëntor 
2017, është shkelur e drejta e imunitetit të deputetit dhe parimi i prezumimit të pafajësisë për 
shkak të mosrespektimit të Rregullores për mënyrën e kryerjes së punëve policore nga ana e 
policisë. Rrjedhimisht me këtë, deri te ministri i Punëve të Brendshme dërgoi rekomandim të 
zbatoj procedurë të plotë për hetimin e mënyrës së veprimit të nëpunësve policorë, të përcaktoj 
përgjegjësi dhe të sanksionohen shkelësit e të drejtave të deputetëve.   
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                                                                      Ixhet Memeti, Avokat i Popullit, fjalimi në 
Simpoziumin ndërkombëtar, Cetinë, Mali i Zi, korrik 2014 

E DREJTA NDËRKOMBËTARE, TË DREJTAT E NJERIUT DHE MBROJTJA E 
TYRE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

I nderuar President i Republikës së Malit të Zi,
Të nderuar ministra, kolegë-ombudsmanë dhe përfaqësues të institucioneve nacionale për 

të drejtat e njeriut, gjyqtarë të nderuar, të nderuar përfaqësues të komunitetit akademik, sektorit 
civil dhe institucionet ndërkombëtare  

Sot, kam nderin e madh t’i drejtohem këtij Simpoziumi të rëndësishëm i cili i kushtohet rolit 
të së Drejtës ndërkombëtare në promovimin e të drejtave të njeriut. Për ne, si Institucion nacional 
për të drejtat e njeriut, rëndësia e kësaj çështje është veçanërisht e madhe. Ne, jo vetëm që jemi të 
detyruar t’i mbrojmë të drejtat e qytetarëve, kur ato cenohen nga ana e organeve të administratës 
shtetërore, por e kemi për detyrë të bëjmë promovimin e të drejtave të njeriut. Promovimi i të 
drejtave të njeriut është i rëndësishëm nga dy aspekte, përkatësisht me të përforcohen njohuritë 
dhe kapacitetet e organeve të administratës shtetërore, por njëkohësisht përforcohet edhe 
ndërgjegjësimi dhe informimi i qytetarëve lidhur me të drejtat të cilat u përkasin dhe për të cilat 
mund të kërkojnë mbrojtje përkatëse.

Në vetvete, promovimi e nënkupton edukimin për të drejtat e njeriut, e që si nevojë është 
caktuar që në fillim të miratimit të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut. Përkatësisht, në 
këtë Deklaratë theksohet se “arsimi duhet të orientohet kah zhvillimi i plotë i personalitetit të 
njeriut dhe përforcimi i respektimit për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.” Në Kongresin 
ndërkombëtar të UNESKO-s për edukimin e të drejtave të njeriut, në vitin 1978, janë theksuar 
shkaqet për nevojën e përfshirjes së të drejtave të njeriut në procesin arsimor. Me akt të Kongresit 
të Vjenës në vitin 1993 u konfirmua se “arsimi duhet ta zhvilloj vetëdijen tek individi për të drejtat 
e tij ose të saj dhe njëkohësisht të krijojë shprehi për respektimin e të drejtave të të tjerëve.”

Duke e pasur para vetes maksimën e Nelson Mandela-s se “Arsimi është arma më e fuqishme 
me të cilën mund ta ndryshojmë botën”, Avokati i Popullit në vitin 2011 inicioi inkorporimin e 
një lënde të veçantë për të drejtat dhe liritë e njeriut në të gjitha nivelet dhe llojet e arsimit. 
Përkatësisht, paraqitëm kërkesë deri te Qeveria dhe ministria kompetente për ndryshimin jo 
vetëm të programeve mësimore dhe përmbajtjeve mësimore, por edhe të teksteve shkollore të 
cilët në mënyrë të drejtë dhe përkatëse duhet t’i edukojnë fëmijët, por edhe edukimin e kuadrit 
mësimdhënës me të drejtat dhe liritë dhe mënyrat e realizimit të mbrojtjes kur të njëjtat cenohen. 
Gjithsesi, në kuadër të programeve edukative duhet të përfshihet edhe e drejta ndërkombëtare e 
cila rregullon çështje të rëndësishme lidhur me realizimin dhe respektimin e të drejtave dhe lirive 
të njeriut. Promovimi dhe edukimi nuk nënkuptojnë vetëm të drejta dhe liri të rregulluara me 
legjislacionin nacional, por edhe me aktet ndërkombëtare dhe standardet e vendosura.

E drejta ndërkombëtare luan rol të madh në promovimin e të drejtave të njeriut. Përveç krijimit 
të një game universale të të drejtave, të cilat i meriton çdo qenie njerëzore, e drejta ndërkombëtare 
i përkushton vëmendje të veçantë kategorive vulnerabile dhe e përforcon sistemin e mbrojtjes 



229

20 vjet Avokat i Popullit

së tyre përmes komiteteve të posaçëm. Këtu, para së gjithash, duhet të përmendet Komiteti për 
të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara, i cili në vazhdimësi e monitoron zbatimin e Paktit 
Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike (1966) dhe Protokollit të tij Fakultativ, por edhe 
Komitetit për Eliminimin e Diskriminimit Racor, për Eliminimin e Diskriminimit të Grave, të Drejtat 
e Fëmijës, si dhe Komitetit Kundër Torturës me Nënkomitetin për Parandalim.

Sistemi universal i mbrojtjes së të drejtave të njeriut përcakton se njëri nga qëllimet e 
Organizatës të Kombeve të Bashkuara është promovimi dhe fuqizimi i respektimit të të drejtave 
të njeriut për të gjithë, pa bërë asnjë dallim në bazë të: racës, gjinisë, gjuhës ose religjionit.

Në kuadër të sistemit rajonal të mbrojtjes së të drejtave të njeriut, përfitim më i rëndësishëm 
i Këshillit të Evropës është Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Megjithatë, Këshilli i 
Evropës luajti rol kyç edhe në fusha të tjera, siç janë: mbrojtja sociale, mbrojtja e mjedisit jetësor, 
si dhe në fushën e të drejtës humanitare. Në veçanti duhet të theksohen Karta Sociale Evropiane e 
vitit 1961, si dhe Ligji Evropian për Mbrojtje Sociale nga viti 1964. Veprimi legjislativ i Këshillit të 
Evropës çoi edhe deri në krijimin e së Drejtës Rajonale Evropiane.

Çdo legjislacion nacional modern synon drejt inkorporimit të plotë dhe harmonizimit me 
obligimet ndërkombëtare dhe standardet për të drejtat e njeriut. Legjislacioni duhet të mundësoj 
mbrojtjen e të drejtave të të gjithë individëve në një shoqëri. Ekzistojnë katër vlera universale të 
cilat duhet të plotësohen me qëllim të mbrojtjes efikase të të drejtave të njeriut:

1. standardet normative, ligjet vendore dhe rregullat në të cilat në mënyrë përkatëse 
theksohen dhe vihen në dukje obligimet të cilat burojnë nga e drejta ndërkombëtare për 
të drejtat e njeriut;

2. politikat dhe veprimet të cilat i rregullojnë çështjet e përgjegjësisë dhe respektimit të 
parimit të mosdiskriminimit;

3. institucionet të cilët i mbrojnë dhe promovojnë të drejtat e qytetarëve dhe kontribuojnë 
në drejtim të zhvillimit të të njëjtave përmes inkorporimit të sistemit të mbikëqyrjes; dhe

4. ekzistimi i shoqërisë civile e cila lirisht kontribuon në drejtim të promovimit dhe mbrojtjes 
së të drejtave dhe lirive të qytetarëve në një shtet.

Duke e marrë parasysh se të drejtën ndërkombëtare e përbëjnë konventat ndërkombëtare të 
cilat imponojnë rregulla mbi shtetet, pavarësisht parimit të sovranitetit nacional, si dhe zakoneve 
ndërkombëtare, parimeve të përgjithshme juridike dhe vendimeve gjyqësore të institucioneve 
ndërkombëtare, intensiteti i ndikimit mbi promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut është 
i ndryshëm. Nga njëra anë, marrëveshjet ndërkombëtare kanë karakteristika të kufizimit të lirisë 
së shteteve për të marrë obligime juridike-ndërkombëtare, ndërsa nga na tjetër burimet ndihmëse 
të së drejtës ndërkombëtare dallojnë sipas asaj se ato vet nuk përmbajnë obligim të detyrueshëm 
të drejtpërdrejtë, por janë kornizë sipas së cilës duhet të sillen popujt e civilizuar.

Në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë janë ndërtuar standardet ndërkombëtare për të 
drejtat e njeriut. Si njëra nga vlerat themelore të Kushtetutës janë liritë dhe të drejtat e njeriut 
dhe qytetarit të njohur me të drejtën ndërkombëtare. Njëherësh, marrëveshjet ndërkombëtare, 
të cilat janë ratifikuar nga ana jonë, bëhen pjesë përbërëse të rendit të brendshëm juridik dhe ato 
nuk mund të ndryshohen me ligj. Në këtë drejtim, e drejta ndërkombëtare ndikon drejtpërsëdrejti 
në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ndërsa njëri nga institucionet, të cilët 
drejtpërsëdrejti i zbatojnë konventat ndërkombëtare, por edhe rekomandimet dhe standardet 
universale, është Institucioni Avokat i Popullit.
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Avokati i Popullit i Republikës së Maqedonisë është institucion për të drejtat e njeriut, i 
themeluar në vitin 1997 me kompetencë për t’i mbrojtur të drejtat kushtetuese dhe ligjore gjatë 
cenimeve nga ana e organeve të administratës shtetërore dhe ato me autorizime publike. Avokati i 
Popullit është Institucion i vetëm në Republikën e Maqedonisë që akreditohet nga trupi koordinues 
ndërkombëtar, i cili e vlerëson harmonizimin e institucioneve nacionale për të drejtat e njeriut 
me setin kryesor ndërkombëtarë të standardeve të cilat janë të vlefshme në këto institucione, 
përkatësisht Parimet e Parisit.

Punët nga kompetenca e tij, Avokati i Popullit i kryen në bazë dhe në kuadër të Kushtetutës 
dhe ligjeve të Republikës së Maqedonisë, si dhe aktet juridike ndërkombëtare për të drejtat dhe 
liritë e njeriut. Baza juridike fillimisht buron nga Kushtetuta, ndërsa mandati dhe kompetencat 
e Avokatit të Popullit përkufizohen në Ligjin për Avokatin e Popullit, si dhe nga marrëveshjet 
e ratifikuara ndërkombëtare. Kushtetuta, në Nenin 77, i përcakton elementet e funksionimit të 
Avokatit të Popullit, të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve kur të njëjtat cenohen nga organet e administratës shtetërore dhe organizatat e tjera 
me autorizime publike. Me Amendamentin XI në mënyrë plotësuese u zgjerua mandati edhe në 
pjesën e mbrojtjes së parimeve të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të 
pjesëtarëve të bashkësive në organet e pushtetit shtetëror, organet e njësive të vetëqeverisjes 
lokale dhe në institucionet e shërbimet publike.

Sipas kornizës ligjore për veprim, Avokati i Popullit e ka për detyrë t’i mbroj të drejtat 
e qytetarëve kur ato cenohen nga organi shtetëror dhe paralelisht t’i monitoroj gjendjet e 
përgjithshme në aspekt të të drejtave të njeriut. Prandaj, në praktikë, institucioni ynë nuk u ndal 
vetëm në obligimin për mbrojtje por, duke e perceptuar rëndësinë e edukimit dhe parandalimit, 
Avokati i Popullit në dhjetë vitet e fundit vepron edhe në fushën e promovimit.

Republika e Maqedonisë në vitin 2008 e ratifikoi Protokollin Fakultativ të Konventës kundër 
Torturës dhe e caktoi Avokatin e Popullit për Mekanizëm Parandalues Nacional, i cili realizon vizita 
parandaluese në vendet e privimit nga liria, dërgon rekomandime deri te organet kompetente dhe 
mund të inicioj propozime për draft-ligjet dhe ligjet ekzistuese.

Implementimi i obligimeve të ndërmarra ndërkombëtare u fuqizua me formimin e tre 
seksioneve të posaçme në vitin 2009, dhe pas ndryshimeve të Ligjit për Avokatin e Popullit u 
formua Seksioni për personat me aftësi të kufizuar dhe për fëmijë, Seksioni për mbrojtje nga 
diskriminimi dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, si dhe Seksioni për parandalimin e torturës dhe 
llojeve të tjera të trajtimit brutal.

Duhet të theksohet se këto seksione, në punën e tyre e zbatojnë si praktikë Gjykatën 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe standardet e komiteteve të posaçëm të cilët e monitorojnë 
fushën konkrete, por njëkohësisht i zbatojnë drejtpërsëdrejti edhe dispozitat e konventave të 
cilat janë ratifikuar nga ana e Republikës së Maqedonisë. Këtu, para së gjithash, bëjnë pjesë 
Konventa për të Drejtat e Njeriut, Konventa për të Drejtat e Personave me Invaliditet, si dhe 
Protokolli Fakultativ i Konventës Kundër Torturës.

Në kuadër të promovimit të mbrojtjes nga diskriminimi, të cilin e zbaton seksioni i posaçëm 
u përgatit dhe u botua Përmbledhja e teksteve të cilat përveç legjislacionit nacional i përfshiu edhe 
standardet ndërkombëtare për mbrojtje nga diskriminimi, përkatësisht Konventën Evropiane për 
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut dhe Protokollin nr. 12, rolin e Gjykatës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut, si dhe rëndësinë e Komisionit Evropian kundër Racizmit dhe Jotolerancës 
ECRI. Në këtë drejtim duhet të theksohet se Avokati i Popullit është aktiv në këtë trup, në drejtim 
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të reduktimit të të gjitha formave të diskriminimit. Në punën  e tij, ky Seksion e zbaton Konventën 
për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor (CERD), Paktin Ndërkombëtar për të 
Drejta Civile dhe Politike, si dhe Paktin Ndërkombëtar për të Drejta Ekonomike, Sociale dhe 
Kulturore. Në punën tonë, nuk janë më pak të rëndësishëm edhe Konventa për Diskriminim gjatë 
Punësimit dhe Profesionit e miratuar nga Organizata Ndërkombëtare e Punës, si dhe Konventa për 
Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit të Grave (CEDAW) dhe Protokolli Fakultativ ndaj 
kësaj Konvente.

Seksioni për mbrojtjen e fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuar përgatiti raport për 
implementimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijës, dhe njëkohësisht njëri nga hulumtimet më 
të rëndësishëm të cilin e kemi bërë realizuar: “Mbrojtja e fëmijës nga eksploatimi ekonomik”. 
Hulumtimi u zbatua në kuadër të Rrjetit të Ombudsmanëve për Fëmijë në Evropën Juglindore 
(CRONSEE). Janë përgatitur edhe raporte të posaçëm për gjendjen me fëmijët me aftësi të kufizuar 
të cilët qëndrojnë në shkolla për persona me aftësi të kufizuar.

Seksioni për mbrojtjen e fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuar, në punën  e vet 
të përditshme, i përdor konventat ndërkombëtare të cilat i ka pranuar dhe ratifikuar Republika 
e Maqedonisë. Këtu duhet të përmendet edhe Protokolli Fakultativ i Konventës për të Drejtat e 
Fëmijës, i cili ka të bëjë me trafikimin e fëmijëve, prostitucionin e fëmijëve dhe pornografinë e 
fëmijëve. Në punën tonë me lëndë është shfrytëzuar edhe konventa dhe marrëveshje të tjera 
ndërkombëtare të cilat janë juridikisht janë obligative për shtetin tonë, por edhe rekomandimet e 
trupave të Kombeve të Bashkuara, veçanërisht UNICEF-i, Organizata Botërore e Shëndetësisë etj.   

Konventa për Personat me Aftësi të Kufizuar, njëkohësisht është një nga dokumentet më 
të rëndësishëm sipas së cilit vepron edhe Seksioni për parandalimin e torturës, përkatësisht 
Mekanizmi Parandalues Nacional. Edhe pse, Mekanizmi Parandalues Nacional mandatin e tij e merr 
nga Protokolli Fakultativ Kundër Torturës, megjithatë në punë e tij, gjatë hartimit të rekomandimeve 
deri tek institucionet ku vendosen personat e privuar nga liria e zbaton Konventën për Personat 
me Aftësi të Kufizuar, Konventën për të Drejtat e Fëmijës, si dhe aktet e tjera më të rëndësishme 
ndërkombëtare.

Në Raportin vjetor të Mekanizmit Parandalues Nacional për vitin 2012, është përfshirë një 
pjesë e veçantë tematike për trajtimin e kategorive vulnerabile të personave të privuar nga liria 
dhe është kërkuar që gjatë vendosjes së personave me aftësi të kufizuar, të respektohet parimi 
i “përshtatjes së arsyeshme” i përcaktuar në Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të 
Kufizuar.

Mbrojtja e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në vendet e privimit nga liria u 
mbështet edhe me praktikën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Përkatësisht, Avokati i 
Popullit, në Raportin e tij e vuri në dukje aktgjykimin e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
i cili ka të bëjë me person me aftësi të kufizuar, përkatësisht person i cili gjendet në karrocë për 
invalidë dhe i cili ka pasur një sërë problemesh tjera shëndetësore. Ai veçanërisht është ankuar 
se kushtet e vuajtjes së dënimit me burg nuk kanë qenë adekuate me nevojat dhe gjendjen e tij 
shëndetësore, e që i ka shkaktuar problem serioz gjatë qasjes në nyjat sanitare. Gjykata Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut ka gjetur shkelje në Nenin 3 të Konventës, para së gjithash duke i marrë 
parasysh kushtet materiale në burg nga aspekti i aftësive të kufizuara të cilat i ka pasur ky person.

Praktika e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, u potencua në mënyrë të veçantë gjatë 
analizimit të gjendjeve me institucionet ku përkujdesen migrantët ilegal dhe kërkuesit e të drejtës 
së azilit. Në këtë drejtim, Avokati i Popullit e potencoi rastin e Ribitç kundër Austrisë nga viti 1995 
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si dhe Selmouni kundër Francës nga viti 1999 ku Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka 
konstatuar se kushtet e vendosjes në qendrat për migrantë ilegalë dhe të huaj mund të paraqesin 
edhe bazë për trajtim johuman në përputhje me Nenin 3 të KEDNJ, përkatësisht të trajtohet si 
torturë dhe lloje të tjera të trajtimit brutal, përkatësisht trajtimit johuman. Gjithashtu, Avokati i 
Popullit iu referua rastit të Noland dhe K. Kundër Rusisë nga viti 2009 me të cilin kërkohej që të 
huajt dhe migrantët ilegalë të njoftohen në gjuhën të cilën e dinë, përkatësisht të mos pyeten për 
nënshkrimin e dokumentit në gjuhën të cilën nuk e kuptojnë ose nuk e kuptojnë përmbajtjen e të 
njëjtit.

Duke i zbatuar autorizimet e fituara përmes Protokollit Fakultativ të Konventës Kundër 
Torturës, Mekanizmi Parandalues Nacional identifikoi rreziqe të torturës ose lloje të ndryshme të 
trajtimit johuman ose brutal dhe të njëjtat i dërgoi si konstatime deri te trupat kompetentë me 
rekomandime dhe masa direkte me qëllim të mposhtjes ose reduktimit të gjendjeve negative. 
Përveç konventave ndërkombëtare, të cilat me vet ratifikimin janë pjesë përbërëse të legjislacionit 
vendor, gjatë krijimit të rekomandimeve përdoren edhe standardet ndërkombëtare siç janë 
standardet e Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës, Rregullat Evropiane të Burgjeve, si 
dhe rekomandimet të cilët jepen në kuadër të Këshillit të Evropës. Rregullat Evropiane të Burgjeve, 
të miratuara në vitin 2006, nga ana e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës nuk kanë veprim 
obligues, megjithatë si standard ndërkombëtar janë pranuar dhe kanë ndikim të kodeksit, sipas të 
cilit udhëhiqen drejtoritë e burgjeve gjatë trajtimit të personave të dënuar dhe të paraburgosur. 
Rëndësia e këtyre rregullave bëri që të njëjtat të promovohen nga Avokati i Popullit në bashkëpunim 
me Misionin e OSBE-së përmes përgatitjes dhe botimit të publikimit: “Në mbrojtje të të drejtave të 
personave të dënuar”, në të cilat u përfshinë edhe Rregullat Evropiane të Burgjeve.

Duke folur për rolin e të drejtës ndërkombëtare, por edhe për standardet ndërkombëtare, 
doemos duhet të theksojmë se gjatë përgatitjes së raporteve të posaçëm për vizitat e realizuara në 
vendet ku personat privohen nga liria, shpesh i shfrytëzojmë dhe thirremi në Rregullat Evropiane 
të Burgjeve, Rekomandimin e Këshillit të Evropës për aspektet etnike dhe organizative të mbrojtjes 
shëndetësore në burgje, në pjesën e konfidencialitetit të dokumentacionit mjekësor, si dhe në të 
Drejtat Standarde Minimale të KB-së për administrimin e drejtësisë për të mitur.

Gjithashtu, në raportet e tij, Mekanizmi parandalues thirret në obligimet të cilat burojnë 
nga Konventa Kundër Torturës dhe Llojeve të tjera të Trajtimit Brutal, Jonjerëzor, Nënçmues ose 
Ndëshkues të Kombeve të Bashkuara nga viti 1987. Në këtë Konventë theksohet se “çdo shtet 
anëtar kujdeset që organet kompetente, pa prolongim, të zbatojnë hetim të paanshëm çdoherë 
kur ekzistojnë shkaqe të arsyeshme për dyshim të aktit të torturës...” Janë të rëndësishme edhe 
përpjekjet e Deklaratës për Mbrojtjen e të gjithë Personave nga Tortura dhe Llojet e tjera të Trajtimit 
Brutal, Johuman, Nënçmues ose Ndëshkues nga viti 1975, në të cilën përcaktohet se “çdoherë kur 
ekziston bazë për të besuar se është kryer ndonjë formë e torturës, organet kompetente duhet t’i 
qasen menjëherë hetimit të paanshëm, madje edhe atëherë kur nuk është paraqitur kundërshtim 
formal.”

Krahas vizitave të rregullta parandaluese në vendet e privimit nga liria, nga të cilat burojnë 
rekomandime, Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional ka kompetencë të paraqes 
propozime për ndryshime ligjore dhe akte nënligjore. Në këtë drejtim, duke propozuar ndryshime 
të Rregullores për mënyrën e kryerjes së punëve policore, e cila në mënyrë plotësuese duhet të 
përforcohet me sistem të masave adekuate dhe efektive, me qëllim të parandalimit (pengimit) të 
nëpunësve policorë për të përdorur armë që i është dhënë me qëllim të kryerjes së detyrave të 
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tyre zyrtare, MPN thirret në aktgjykimin e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në rastin 
e Sashko Georgiev kundër Republikës së Maqedonisë (2012) në pjesën se “nga shtetet pritet të 
vendosin standarde të larta profesionale, në kuadër të sistemeve të tyre, për zbatimin e ligjit dhe 
të sigurojnë plotësimin e kritereve të kërkuara, përkatësisht kur forcat policore pajisen me armë, jo 
vetëm që duhet të mbahen trajnime të domosdoshme teknike, por edhe seleksionimi i agjentëve, 
të cilët kanë leje për të mbajtur armë të tillë, duhet të jetë çështje e kontrollit të veçantë.”

Praktika e punës sonë të përditshme tregon se jo vetëm që ne, si Institucion nacional për të 
drejtat e njeriut, thirremi dhe e zbatojmë të drejtën ndërkombëtare, por bëjmë edhe promovimin 
e tij në drejtim të mbrojtjes së plotë të të drejtave të qytetarëve të përcaktuara si me legjislacionin 
nacional, ashtu edhe me të drejtën ndërkombëtare. Në drejtim të promovimit të Mekanizmit 
Parandalues Nacional, gjithashtu, përgatiti dhe botoi përmbledhjen e rregullave në të cilat përfshihej 
edhe Protokolli Fakultativ i Konventës Kundër Torturës, si dhe materiale promocionale për njoftim 
dhe edukim në këtë fushë.

Qëllimi kryesor i Avokatit të Popullit është që përmes zbatimit të legjislacionit nacional, por 
edhe të drejtës ndërkombëtare të ndikoj mbi avancimin e gjendjeve në aspekt të realizimit dhe 
respektimit të të drejtave dhe lirive, dhe me këtë edhe t’i zvogëloj rastet e cenimit. Në këtë 
drejtim, Avokati i Popullit e ndjek me konsekuencë zbatimin e ligjeve dhe rregullave ligjore dhe 
bën analizën e gjendjeve në të gjitha fushat e cekura. Avokati i Popullit, në raportet vjetore të cilat 
ia dërgon Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, por edhe raportet e posaçëm me të cilët trajton 
fusha të caktuara nga kompetenca e tij, i informon organet kompetente me gjendjet e konstatuara 
në ndonjë fushë të caktuar dhe jep rekomandime të tij për tejkalimin e parregullsive të konstatuara 
dhe paligjshmërive në punë.

Lidhur me mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve para organeve të jurisprudencës, Ligji për 
Avokatin e Popullit parashikon se kemi kompetencë të ndërmarrim masa dhe veprime për mbrojtje 
nga zvarritja e paarsyeshme e procedurave gjyqësore ose nga kryerja e pandërgjegjshme dhe 
papërgjegjshme e punës së shërbimeve gjyqësore, duke mos i shkelur parimet e pavarësisë dhe 
autonomisë së organeve gjyqësore. Edhe gjatë këtyre procedurave Avokati i Popullit e aplikon 
praktikën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, veçanërisht për gjykimin në afat të 
arsyeshëm, me ç’rast edhe aktvendimet, të cilat janë miratuar kundër Republikës së Maqedonisë, 
në pjesën më të madhe janë për Nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Naumoski 
kundër Maqedonisë të vitit 2012, Stoimenov kundër Maqedonisë të vitit 2007, etj). Standardet për 
gjykim të ndershëm dhe të drejtë janë bazë e çdo shteti juridik, i cili qytetarëve të vet ua garanton 
qasjen e barabartë në drejtësi. Ato e përforcojnë besimin e qytetarëve në gjyqësor, i cili e ka për 
detyrë të siguroj procedurë me të cilën plotësisht do të respektohen liritë dhe të drejtat themelore 
të njeriut. Përkufizimi për standardet buron nga Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, e 
cila e potencon rëndësinë e barazisë së mjeteve në procedurë, prezumimin e pafajësisë, si dhe 
gjykimin në afat të arsyeshëm.

Avokati i Popullit, në vitin 2013 dhe 2014 pranoi më shumë ankesa nga qytetarët të cilat kishin 
të bënin me cenimin e lëvizjes së lirë, kështu që në këtë pjesë dërgoi Informatë deri te Qeveria 
dhe Ministria e Punëve të Brendshme për nevojën e respektimit të standardeve ndërkombëtare. 
Në pjesën e parashtresave se vetëm qytetarëve të bashkësisë etnike rome nuk u lejohet dalja nga 
pikat kufitare të vendit, me arsyetimin se nuk i plotësojnë kriteret për udhëtim në shtet të huaj 
dhe për shkak të ekzistimit të supozimit se bëhet fjalë për azilkërkues potencial, Avokati i Popullit 
kërkoi zbatim të detyrueshëm të standardeve vendase dhe ndërkombëtare, me të cilët garantohet 
e drejta e lëvizjes së lirë dhe ndalimi i diskriminimi mbi çfarëdo baze.
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Kontributin tonë në promovimin e të drejtës ndërkombëtare dhe obligimet e marra nga ana 
e shtetit i kemi dhënë në formë të Mendimit për Pasqyrën Periodike Universale (PPU) në muajin 
janar të vitit 2014, në kuadër të Këshillit për të Drejtat e Njeriut të KB. Avokati i Popullit i shpalosi 
qëndrimet e tij lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me ratifikimin dhe zbatimin e Konventës për 
të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar, gjendjen me vendet e privimit nga liria dhe trajtimin 
e personave të paraburgosur dhe të dënuar, mbrojtjen nga diskriminimi, barazinë gjinore, si dhe 
përmbushjen e Parimeve të Parisit, me çka ne, si Institucion nacional për të drejtat e njeriut, do 
ta fitonim statusin A.

Të nderuar, 
Dua të theksoj se në mandatin tonë, i cili është rregulluar me Ligjin për Avokatin e Popullit, 

nuk kemi promovim si një nga komponentët e rëndësishëm për Institucionet nacionale për të 
drejtat e njeriut. Edhe pse në praktikë e zbatojmë promovimin e të drejtave dhe lirive të njeriut, 
Parimet e Parisit kërkojnë që këto autorizime të përcaktohen me një tekst kushtetues ose ligjor.

Në vitin 2013, Avokati i Popullit, me qëllim të përmbushjes së Parimeve të Parisit ngriti 
iniciativë për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Avokatin e Popullit. Nëse këto ndryshime 
pranohen do të kemi edhe obligim ligjor të veprojmë në pjesën e promovimit, njësoj sikurse edhe 
në mbrojtje dhe të zbatojmë aktivitete me qëllim të respektimit absolut të standardeve vendase 
dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.

Në fund, dua të falënderohem për ftesën për pjesëmarrje në këtë Simpozium i cili, para së 
gjithash, ka për qëllim ta pasqyroj rëndësinë e të drejtës ndërkombëtare, por edhe t’i bashkoj 
institucionet e vendeve të rajoneve të ndryshme, të cilët përmes praktikave të mira dhe shkëmbimit 
të përvojave do të arrinin deri te avancimi i gjendjeve në aspekt të realizimit dhe mbrojtjes së të 
drejtave të njeriut.
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PËRGJIME TË PALIGJSHME - SHKELJE MASIVE TË TË DREJTËS SË 
PRIVATËSISË DHE JETËS FAMILJARE 

Menjëherë pas publikimit të aferës me përgjimin e paligjshëm, përmes të ashtuqu-
ajturave “bomba”, në shkurt të vitit 2015, Avokati i Popullit reagoi ashpër dhe e dënoi këtë 
dukuri.

“E drejta e privatësisë dhe jetës familjare është e drejtë fundamentale dhe nuk është 
rastësisht vlerë themelore e rendit tonë kushtetues. Reagoj dhe e dënoj këtë dukuri të frikshme 
e cila e cenon ashpër të drejtën e privatësisë dhe jetës private të mbi njëzetmijë qytetarë 
dhe seriozisht e rrezikon rendin shoqëror, me çka edhe të drejtat e të gjithë qytetarëve të 
tjerë të Republikës së Maqedonisë. Jo vetëm që bëhet fjalë për shkelje të rëndë të lirive dhe 
të drejtave të njeriut, por është turp të thuhet se në përgjithësi në Maqedoni ekziston dhe 
respektohet e drejta e privatësisë dhe jetës familjare si dhe siguria e qytetarëve.” 

Pas kësaj pasoi hapja e procedurës për zbardhjen e këtij rasti, por gjatë rrjedhës 
së procedurës Avokati i Populli u ballafaqua me një sërë obstruksionesh dhe heshtje të 
institucioneve, për çka pranë Kuvendit të Republikës së Maqedonisë paraqiti Raport të 
posaçëm për pengimin e punës së tij.

Reagimi i Avokatit të Popullit për “Radio Evropa e Lirë” dhe “Utrinski vesnik”
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Ixhet Memeti, Avokat i Popullit, 
pres-konferencë, Shkup, mars 2016

RAPORTI VJETOR PËR NIVELIN E SIGURIMIT TË RESPEKTIMIT, 
AVANCIMIT DHE MBROJTJES SË LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË NJERIUT 

PËR VITIN 2015

Të nderuar të pranishëm,
Si edhe çdo vit, në muajin mars e publikova Raportin për gjendjen me liritë dhe të drejtat e 

njeriut, të cilin ia dërgova Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.
Në të njëjtin janë konstatuar numër i madh cenimesh individuale dhe grupore, si dukuri të 

shkeljeve masive të të drejtave dhe lirive të njeriut.
Ndjekja e paligjshme e komunikimeve, brutaliteti policor gjatë kryerjes së punëve policore, 

kriza e refugjatëve, sistemi i keq i burgjeve, presionet mbi nxënësit e shkollave të mesme, arkëtimi 
i paligjshëm i taksës radiodifuzive, shfuqizimi retroaktiv i të drejtave të mbrojtjes sociale - ishin 
vetëm një pjesë e dukurive të shkeljes masive të të drejtave dhe lirive të njeriut, për të cilat 
Avokati i Popullit reagonte me shqetësim.

Gjatë vitit raportues u pranua numri më i madh i ankesave nga qytetarët, prej se ekziston 
ky institucion. Vepruam ndaj 5.336 rasteve, nga të cilat vetëm në periudhën raportuese u pranuan 
4.403 parashtresa, ndërsa u realizuan rreth 8.500 biseda me qytetarë dhe të huaj për probleme 
me të cilat ballafaqohen dhe të njëjtëve u është ofruar këshillë juridike. Është karakteristike se një 
numër i madh i qytetarëve edhe pse e dinë se nuk jemi kompetent për disa çështje, megjithatë ata 
dëshironin t’i shpalosnin hallet e tyre.

 Këtë që e thashë më lartë është indikator shqetësues  për funksionimin e keq të administratës, 
institucioneve dhe sistemit në përgjithësi.

Gjatë trajtimit të lëndëve konstatuam 1.514 cenime të lirive dhe të drejtave të njeriut, që 
është për 4,39 për qind më shumë se vitin e kaluar. Nga ky numër, për 1.238 raste u pranuan 
intervenimet tona e që është për 5,40 për qind më pak se vitin e kaluar, ndërsa për 117 raste 
presim përgjigje.

Së këtejmi, përderisa në njërën anë rritet numri i ankesave për cenimin e të drejtave dhe 
lirive të njeriut, në anën tjetër zvogëlohet numri i pranimit të intervenimeve të Avokatit të Popullit 
- dukuri që shqetëson.

Ndjekja e kundërligjshme e komunikimeve, si dukuri e shkeljes masive e të drejtës së 
privatësisë së jetës personale dhe familjare, e vuri në dyshim funksionimin e sistemit në përgjithësi 
të shoqërisë, sepse dështoi në pritshmëritë për të qenë garanci për respektimin e lirive dhe të 
drejtave të qytetarëve.

Shënohet tendencë e rritjes së brutalitetit policor, kujdes të pamjaftueshëm për prezumimin 
e pafajësisë, kurse nëpunës të caktuar policorë konsiderojnë se duhet t’i ndëshkojnë qytetarët 
gjatë zbatimit të autorizimeve policore.

Gjithashtu, mungon hetimi profesional, efektiv dhe në kohë për zbulimin dhe ndëshkimin e 
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brutalitetit policor, e që e sugjeron nevojën për reforma të domosdoshme në sistemin policor në 
përgjithësi, e sidomos në sistemin e kontrollit të tyre.

Sistemi i jurisprudencës vazhdoi të funksionojë me shumë dobësi. Për fat të keq, do ta përsëris 
konstatimin për perceptimin e qytetarëve se vendimet gjyqësore merren në mënyrë arbitrare, nën 
presion, ndërsa në raste të caktuara edhe nga gjyqtarë joprofesional. 

Veprimi ynë jonë tregon se ende kemi sistem gjyqësor joefikas, veçanërisht kur bëhet fjalë 
për gjyqësinë administrative, ngaqë për shkak të pasivitetit të saj dhe komunikimit të keq me 
pushtetin ekzekutiv, vite me radhë, në labirintet e kësaj gjykate janë ngatërruar mijëra fate 
njerëzish. Rekomandoj që autoritetet të bëjnë reforma serioze në gjyqësi, përfshirë edhe gjyqësinë 
administrative.

Edhe pse me kohë ua tërhoqa vërejtjen për sistemin e dobët dhe kushtet e këqija për 
pranimin e të huajve, fluksi i refugjatëve sikur i gjeti të papërgatitur kompetentët, të cilët nuk 
arritën të sigurojnë pranim adekuat, strehim dhe transport, me qëllim të trajtimit human të këtyre 
personave. Konstatuam kushte shumë të këqija të strehimit dhe trajtim të keq, posaçërisht të 
grupeve vulnerabile, koordinim dhe komunikim të keq midis organeve të vendit dhe në përgjithësi 
të rajonit. Me mbylljen e kufirit, kriza e refugjatëve nuk është zgjidhur dhe pikërisht për këtë ende 
ekzistojnë sfida të cilat kërkojnë qasje serioze nga autoritetet kompetente.

Për fat të keq, nuk ka përmirësime as në sistemin e burgjeve, përkundrazi gjatë vizitave tona 
konstatuam gjendje më të këqija, si në aspektin e kushteve të vendosjes, trajtimit ashtu edhe sa 
u përket resurseve kadrovike.

Sidomos shqetësuese është gjendja sa i përket mbrojtjes shëndetësore të personave të 
privuar nga liria. Edhe pas tre vitesh, nga kritika ime publike, kemi sistem të keq dhe jofunksional, 
mbrojtja shëndetësore e personave të dënuar vazhdon të jetë jashtë sistemit shëndetësor primar 
që organizohet në institucione publike shëndetësore. Kjo do të thotë se, akoma nuk ka përfunduar  
procesi i marrjes transferimit të mbrojtjes shëndetësore nga ana e institucioneve shëndetësore, 
përkatësisht e njëjta funksionin ndryshe: në disa Institucione Ndëshkuese-Korrektuese janë 
punësuar nëpunës shëndetësorë-mjekë (INK-Idrizovë - 3 mjekë dhe 1 teknik medicinal, Burgu 
Shkup - 3 mjekë dhe 2 infermiere, INK Shtip - 1 mjek dhe 2 teknikë), në disa institucione mbrojtja 
shëndetësore realizohet përmes lidhjes së kontratave me institucionet shëndetësore në qytete. 

Në këtë kontekst,  gjatë vizitës  së paradokohshme të IEK Tetovë, i cili prej datës 14.09.2015 
funksionon në objektin i cili është në përbërje të Institucionit Ndëshkues–Korrektues Burgu Ohër, 
konstatuam se asnjë nga 28 fëmijët e referuar për vuajtjen e masës edukuese-korrektuese nuk 
ka sigurim shëndetësor. Një herë në javë fëmijët vizitohen nga mjeku i Institucionit shëndetësor 
Ohër, i cili nuk është vazhdimisht prezent, përkatësisht kontrollin e kryen ai mjek i cili është i lirë, 
përkatësisht ai që është në turn.

Nga ana tjetër, a nuk është alarmante dhe a nuk duhet të na brengos e dhëna se gjatë kohës 
së vizitës, nga numri i përgjithshëm i fëmijëve të vendosur, 15 fëmijëve u është dhënë terapi-
Diazepam, me dozë ditore prej 0,5 mg  deri më 20 mg, ndërsa nga 28 persona 3 janë në ikje dhe 
akoma kërkohen, dhe asnjë fëmijë nuk e vijon mësimin e rregullt sepse arsimi (fillor dhe i mesëm) 
tashmë vite me radhë nuk realizohet, por vetëm përmes projekteve bëhen përpjekje për arsimimin 
e këtyre fëmijëve. Akoma më tepër, a është reale në Institucion edukues-korrektues për fëmijë të 
shpërndahen prezervativë për mbrojtje gjatë marrëdhënies seksuale?

Për fat të keq, në vend të respektimit të rekomandimeve tona dhe përmirësimit të gjendjeve, 
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kemi gjendje akoma më të keqe, ndërsa Qeveria, mesa duket, sikur parapëlqen që gjendjet e 
njëjta t’i konstatojnë edhe organizatat ndërkombëtare, me ç’rast në vend që të kemi përfitime-
kemi dënim të dyfishtë.

Me rastin e protestave të nxënësve të shkollave të mesme, në lidhje me testimin ekstern 
dhe risitë për provimin e maturës shtetërore, me qëllim që të sigurohet sistemi arsimor cilësor 
dhe efikas, Ministrisë për Arsim dhe Shkencë i rekomandova që përmes dialogut me nxënësit të 
realizohen reforma në këtë fushë, duke u sugjeruar se është tejet e rëndësishme të dëgjohet zëri i 
atyre të cilëve u dedikohen ndryshimet dhe të respektohet mendimi i tyre-këta janë nxënësit. Për 
fat të keq, edhe vet jeni dëshmitarë për epilogun e kësaj çështjeje.

Ishte dhe ende mbetet shqetësuese dukuria e obligimit të paligjshëm të qytetarëve me 
taksën radiodifuzive. E njëjta u arkëtohet me detyrim, borxhin që ua kanë evidentuar jashtë ligjit 
nuk ua shlyejnë, dhe mjetet e marra në mënyrë të kundërligjshme nuk ua kthejnë. Kjo gjendje, në 
një shoqëri në të cilën sundon ligji, nuk tolerohet.

Vitin e kaluar e kritikova punësimin grupor dhe për pasojë edhe pas dy vitesh kemi numër të 
madh të personave të cilët kinse janë pranuar për punë, por në të vërtetë janë pa marrëdhënie të 
themeluar të punës dhe pa kurrfarë mjete për ekzistencë. Me këtë mënyrë të punësimit, dobësohet 
dhe partizohet administrata dhe bie kualiteti i punës që është në dëm të qytetarëve.

Zbatimi retroaktiv i akteve nënligjore, çoi në prag të ekzistencës numër të madh të 
shfrytëzuesve të ndihmës sociale, me çka u thellua rreziku social dhe varfëria në shtet.

Qytetarët, me vështirësi i realizojnë të drejtat e tyre edhe në fushat e tjera, si konsumatorë, 
në marrëdhëniet pronësore-juridike, mbrojtjen shëndetësore, sigurimin pensional dhe invalidor, në 
urbanizëm, ndërtim dhe ngjashëm.

Edhe më tej shqetësojnë shkeljet e evidentuara të të drejtave të fëmijëve, përfshirja e 
pamjaftueshme dhe jo e plotë në arsimin e rregullt të fëmijëve me aftësi të kufizuara, ndërsa 
dukuria e diskriminimit, veçanërisht ai në baza etnike vazhdoi të jetë i pranishëm në kalimet 
kufitare.

Si njeriu i parë i Institucionit, me mandat për t’i mbrojtur të drejtat e qytetarëve, sot publikisht 
pyes: A duhet dhe cilin duhet ta shqetësojë e dhëna se, nga viti në vit, rritet numri i institucioneve 
të cilët nuk bashkëpunojnë dhe në mënyrë të vrazhdë e pengojnë punën e Avokatit të Popullit?

Nëse gjatë viteve të kaluara Ministria për Shëndetësi ishte institucioni i cili në mënyrë më 
evidente e pengonte punën e Avokatit të Popullit, në vitin 2015 këtij institucioni iu bashkëngjitën 
edhe të tjera, siç janë: Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Shoqërisë Informatike dhe 
Administratës, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Gjykata Supreme, Gjykatat Themelore Shkup 1 
dhe 2, Prokuroria Publike. Ndërsa disa ministri, Vetëqeverisja Lokale si dhe organe e institucione të 
tjera (siç janë: Ministria e Financave, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, gjykatat administrative, 
Agjencia e Kadastrës, Radio Televizioni i Maqedonisë) vazhduan që vetëm formalisht të dërgojnë 
njoftime, me çka u detyruam të zhvillojmë procedura të gjata për përcaktimin e gjendjes në lidhje 
me të drejtat e qytetarëve. 

Sa i përket ekipimit kadrovik të institucionit dua të potencoj se Zyra qendrore e Avokatit 
të Popullit, edhe këtë vit raportues, vazhdoi të funksionoj me vetëm një, në vend se me katër 
zëvendës. Njëherazi, vazhdoi trendi i zvogëlimit, përkatësisht dobësimit të kapaciteteve kadrovike 
të institucionit dhe pamundësia e plotësimit të vendeve të lira të punës, për shkak të mos marrjes 
së pëlqimit nga Ministria e Financave e cila, që nga viti 2011, me këmbëngulje nuk jep pëlqim 
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financiar për plotësimin e vendeve të lira të punës. 
Avokati i Popullit vite me radhë për secilin vend të lirë të punës kërkonte pëlqim nga ministria 

kompetente për plotësimin e të njëjtit, por për arsye të paqarta Ministria akoma jep përgjigje 
negative lidhur me këtë çështje, edhe pse mjetet për plotësimin e këtyre vendeve të punës janë 
të siguruara në Buxhetin, me çka vështirësohet mundësia për vendosjen dhe mbajtjen e paraleles 
ndërmjet cilësisë dhe efikasitetit të punës. 

Avokati i Popullit tanimë katër vjet punon si institucion nacional për të drejtat e njeriut me 
status B, për çka institucionit i është pamundësuar që me një mandat më të gjerë në të cilin, përveç 
mbrojtjes, do ta shfrytëzonte edhe promovimin, përkatësisht edukimin për të drejtat e njeriut, si 
dhe të punojë në fushën e ngritjes së vetëdijes publike për domosdoshmërinë e respektimit të lirive 
dhe të drejtave të qytetarëve. 

Përpjekjet dhe sugjerimet e Avokatit të Popullit, por edhe rekomandimet eksplicite të 
organeve dhe organizatave ndërkombëtare përkatëse, siç është Komiteti për të Drejtat e Njeriut 
pranë Kombeve të Bashkuara, Komisioni Evropian dhe të tjerë për nevojën e përforcimit të 
kapaciteteve, si ato kadrovike, ashtu edhe financiare, por edhe plotësimi i Parimeve të Parisit nuk 
ishte i mjaftueshëm për ndryshimin e statusit të institucionit, më saktësisht për fitimin e statusit A. 

Gjatë vitit raportues nuk u realizuan as ndryshimet e nevojshme të Ligjit për Avokatin e 
Popullit, me çka pikërisht do të arrihej pluraliteti gjatë përzgjedhjes së personave udhëheqës në 
institucion, do të fitohej pavarësia financiare, për çka institucioni mbeti i vetëm në rajon sa u përket 
këtyre reformave të rëndësishme të cilat janë parakusht themelorë për zgjerimin e mandatit të tij 
dhe fitimin e statusit A. 

Në kontekst të kësaj që u tha, dua të sqaroj se si Institucion kemi propozim ligj i cili i plotëson 
kriteret në çdo aspekt, përkatësisht kushtet për fitimin e statusit A - institucion nacional, por 
drejt ndryshimit dhe plotësimit të Ligjit për Avokatin e Popullit me përmbajtjen e cila do të thotë 
harmonizim me standardet e përcaktuara me të ashtuquajturat Parimet e Parisit, as nuk ka qasje 
të duhur, e as nuk merren parasysh propozimet e Avokatit të Popullit. 

Të nderuar,
Sot ua prezantova dukuritë më karakteristike për cenimin e të drejtave dhe lirive të qytetarëve 

në Raportin vjetor të cilin ua dërguam, janë përfshirë shumë më tepër raste dhe janë pasqyruar 
gjendje për të gjitha fushat e jetës shoqërore në lidhje me respektimin e të drejtave dhe lirive të 
njeriut, me konstatime dhe rekomandime për çdo fushë, përkatësisht për çdo të drejtë. Shpresoj 
se Raporti do të zgjoj interesim për shqyrtim serioz nga ana juaj dhe nga pushteti ekzekutiv, me 
qëllim të marrjes së masave përkatëse për tejkalimin e dobësive të konstatuara në fushën e të 
drejtave dhe lirive të njeriut. 

 Ju faleminderit.
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RAPORTI I GRUPIT TË EKSPERTËVE TË NIVELIT TË LARTË PËR ÇËSHTJET 
SISTEMORE PËR SUNDIMIN E SË DREJTËS LIDHUR ME NDJEKJEN E 
KOMUNIKIMEVE TË PUBLIKUARA NË VITIN 2015 DHE PRIORITETET 

E REFORMAVE URGJENTE PËR REPUBLIKËN E MAQEDONISË TË 
KOMISIONIT EVROPIAN 

Publikimi i aferës me përgjimet rezultoi me vizitën e Grupit të Ekspertëve të Nivelit të 
Lartë për çështje sistemore për sundimin e së drejtës lidhur me ndjekjen e komunikimeve, 
të udhëhequr nga drejtori në pension i Komisionit Evropian z. Rajnhard Pribe të një sërë 
institucionesh në mesin e të cilëve ishte edhe Avokati i Popullit. 

Qëllimi i vizitës ishte perceptimi/skanimi i gjendjes lidhur me çështjet e sundimit të së 
drejtës, për çka u hartua raporti me rekomandime. Raporti i Grupit të Ekspertëve të Nivelit të 
Lartë dha vlerësim për punën e Institucionit, dhe dha rekomandime përkatëse, pas të cilave 
pasuan ndryshimet e Ligjit për Avokatin e Popullit.  

Në qershor të vitit 2015 Komisioni Evropian dërgoi prioritete urgjente të reformave, të 
cilat duhej të zbatoheshin lidhur me rekomandimet e Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë.
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Fragment nga Raporti i Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë për Avokatin e 
Popullit me rekomandime   

Ombudsmani ose Avokati i Popullit në gjuhën shqipe është themeluar në vitin 1991 në bazë 
të Nenit 77 të Kushtetutës së 1991. Ligji i parë për Avokatin e Popullit u miratua në vitin 1997, 
kurse Avokati i Popullit i parë u zgjodh në vitin 1998. Nga atëherë janë bërë ndryshime të Ligjit 
për Avokatin e Popullit.

Avokati aktual i Popullit, Ixhet  Memeti e ushtron mandatin e tij të dytë dhe të fundit (çdo 
mandat është 8 vjet). Ai është rizgjedhur në vitin 2012. Avokati i Popullit, jo vetëm që e ka mandatin 
klasik të ombudsmanit për ballafaqim me veprim të keq, por gjithashtu edhe me mandat më të 
gjerë në fushën e të drejtave të njeriut që e autorizon t’i mbroj të drejtat e garantuara kushtetuese 
të qytetarëve në rast të shkeljes nga ana e autoriteteve publike. Mandati nuk e përfshinë sektorin 
privat apo gjyqësorin. Megjithatë, Avokati i Popullit mund t’i shqyrtoj parashtresat që kanë të bëjnë 
me tej-zgjatjen e procedurave gjyqësore ose kryerjen e shërbimeve gjyqësore. Sipas Avokatit të 
Popullit, shpeshherë pranohen parashtresa kundër gjyqësorit.

Avokati i Popullit është akredituar me statusin B nga ana e Komitetit Koordinues Ndërkombëtar 
(ekuivalent me statusin e vëzhguesit). Shkaqet pse nuk është akredituar me Statusin - A janë 
p.sh., fakti që mandati i Avokatit të Popullit formalisht nuk e përfshinë avancimin e të drejtave të 
njeriut (edhe pse është e njohur që ai, në të vërtet, në praktikë i avancon të drejtat e njeriut), 
mungesa e financimit të mjaftueshëm për ta implementuar mandatin e tij dhe shqetësime të 
caktuara rreth zgjedhjes, përbërjes dhe pluralizmit, përfshirë edhe transparencën e pamjaftueshme 
të procedurave rreth zgjedhjes së Avokatit të Popullit. Megjithatë, nga ana e shumë personave, 
Avokati i Popullit në përgjithësi llogaritet si institucion i pavarur në një mjedis të vështirë i cili në 
mënyrë delikate i kryen funksionet e veta.  

Avokati i Popullit është i autorizuar të reagojë sipas ankesave të individëve si dhe të veprojë 
me iniciativë personale. Vendimet e Avokatit të Popullit nuk janë juridikisht të obligueshme, 
e që nuk është e pazakonshme për këtë kategori të institucionit. Fuqia e Avokatit të Popullit, 
përmes strukturës së tij institucionale si trup i pavarur, mbështetet në gatishmërinë e organeve 
kompetente publike që t’i respektojnë rekomandimet e tij, ta informojnë nëse nuk i respektojnë 
dhe në përgjithësi të mos e pengojnë punën e tij. Nëse organet kompetente nuk harmonizohen 
ose nëse e pengojnë Avokatin e Popullit, atëherë bartësi i pushtetit ekzekutiv, ministrat e tyre ose 
Kuvendi duhet t’i kritikojnë, të kërkojnë sqarim ose thjeshtë të shprehin pakënaqësi nga sjellja. 

Avokati i Popullit e informoi Grupin se ai ballafaqohet me faktin se sistemi nuk është çdo 
herë në pajtim me vendimet e tij, se komunikimi i tij ndonjëherë injorohet dhe se institucionet 
publike nuk bashkëpunojnë. Në vende të tjera, mosrespektimi i udhëzimeve ose pengimi i punës 
së Avokatit të Popullit ose Komisionit Nacional për të Drejtat e Njeriut mund të rezultojë me 
sanksione. Avokati i Popullit gjithashtu ka informuar se për momentin Zyra e tij hulumton një rast 
lidhur me skandalin e përgjimit, por se hetimet përparojnë ngadalë.  

Edhe pse Avokati i Popullit nuk mund të lëshojnë vendime të obligueshme juridike, megjithatë 
ka disa autorizime hetimore, si të kërkojë sqarime, informata ose prova; të hyjë në hapësirat zyrtare 
dhe të thërret në biseda persona të zgjedhur dhe të emëruar ose persona të tjerë funksionarë, apo 
persona zyrtarë publikë. Nëse ndonjë rast i caktuar vë në dukje shkelje të të drejtave të garantuara 
kushtetuese ose ligjore ose nëse janë shfaqur parregullsi të tjera, ai mund të ngritë iniciativë për 
fillimin e procedurës disiplinore kundër personit zyrtar ose të paraqes kërkesë në prokurorinë 
kompetente publike për fillimin e procedurës për shkak të konstatimit të përgjegjësisë penale (neni 
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32 i Ligjit për Avokat të Popullit). 
Sipas nenit 32 të Ligjit nuk kërkohet që Avokat i Popullit të mund të dëshmojë përgjegjësinë 

penale dhe fjalët “parregullsi”, gjithashtu sugjerojnë se rezultati i hetimeve të Avokatit të Popullit 
nuk kërkohet të jetë i pakontestueshëm.  

Megjithatë, duket se Avokati i Popullit heziton, sa i përket përdorimit të plotë të mandatin e 
tij, me siguri për shkak të balancimit mes asaj që të mos e shqetësojë shumë garniturën qeveritare 
lidhur me rastet konkrete dhe aftësinë e tij të zbatoj hetime për raste më pak të politizuara. 
Gjithashtu, mjedisi i tendosur politik duket se kontribuon për mungesën e respektimit të punës 
dhe autorizimeve të tij që çon në obstruksion. Por, pikërisht në kohë të këtilla të krizës është 
e domosdoshme mbikëqyrja e fuqishme nga Avokati i Popullit lidhur me sundimin e të drejtës, 
mirëqeverisjes, mbrojtjes së drejtave të njeriut dhe kthimit të besimit të publikut në institucionet 
shtetërore.   

Rrjedhimisht me këtë, Avokati i Popullit nuk vepron në mënyrë sistematike ndaj identifikimit 
të cenimeve potenciale për të drejtat e njeriut, edhe pse përveç presionit evident politik (direkt 
ose indirekt) asgjë nuk e pengon teorikisht që të veproj fuqishëm lidhur me zbulimet, si mbrojtës 
mbikëqyrës i vërtetë i rendit.

Rekomandime:

Në lidhje me Zyrën e Avokatit të Popullit
• Ndonëse Avokati i Popullit perceptohet se vepron në mënyrë të pavarur, në kuadër të 

mandatit relativisht të fuqishëm, Avokatit të Popullit duhet t’i sigurohen më shumë mjete 
financiare, të garantuara me ligj, në mënyrë që të veprojë i pavarur dhe në mënyrë efektive, 
si dhe Ligji për Avokatin e Popullit duhet të ndryshohet me qëllim që të harmonizohet me 
Parimet e Parisit.

• Autoritetet publike duhet, pa dallim, të bashkëpunojnë me Avokatin e Popullit. Çdo 
lëshim i paarsyeshëm duhet të konsiderohet për obstruksion të Avokatit të Popullit dhe 
të sanksionohet me Ligj.

• Duhet t’i përkushtohet vëmendje fuqizimit të autorizimeve të Avokatit të Popullit, për 
shembull, të kërkohet nga Kuvendi të formojë komisione të specializuara të përkohshme 
anketuese për shkelje të rënda të të drejtave të njeriut ose të iniciojnë rast para gjykatave, 
kundër autoriteteve të cilët nuk harmonizohen me rekomandimet e tij.
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Fragment nga Prioritetet e Reformave Urgjente të Komisionit Evropian për 
Republikën e Maqedonisë të cilat u kanë të bëjnë me trupat e pavarur rregullator, 
kontrollues dhe trupave mbikëqyrës

Trupa të pavarur rregullatorë, kontrollues dhe mbikëqyrës
• Të sigurohet autonomi e kënaqshme e trupave të pavarur rregullatorë, kontrolli dhe 

mbikëqyrës, jo vetëm në kontekst teorik por edhe praktik, me qëllim që ata të veprojnë 
në mënyrë efektive dhe pa presione politike. Kjo kërkon jo vetëm përpjekje proaktive 
nga vet trupat, por edhe vullnet politik që të gjithë faktorëve të tjerë t’u lejojnë t’i 
kryejnë funksionet e tyre, siç është përcaktuar me ligj, përfshirë edhe përmes alokimit 
të mjeteve të mjaftueshme financiare.

• Të sigurohet se anëtarësimi në trupat e pavarur rregullatorë bazohet në aftësitë 
profesionale, përvojën profesionale përkatëse për fushën dhe përparësinë komparative 
gjatë zgjedhjes/emërimit.

• Të sigurohet se rekomandimet e Zyrës së Avokatit të Popullit dhe trupave të tjerë 
përkatës monitorohen nga ana e të gjitha organeve shtetërore me respektim të plotë 
të ligjit dhe parimit të llogaridhënies.

• Të sigurohen sanksione efikase ligjore për mosplotësimin e kërkesave dhe rekomandimeve 
të trupave të pavarur. 

• Të sigurohet se Zyra e Avokatit të Popullit është rregulluar në përputhje të plotë me 
Parimet e Parisit.

Institucioni Avokat i Popullit me vlerësim më të mirë për integritetin nacional sipas hulumtimit të 
“Transparency International” - maj 2016
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Ixhet Memeti, Avokat i Popullit, 
fjalimi në Forumin e organizuar nga Instituti për të Drejtat e Njeriut, 

Shkup, dhjetor 2016

GJENDJA NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË VIS A VIS 
TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË NJERIUT

Të nderuar të pranishëm,
Në fillim dua t’ju falënderoj për ftesën për të qenë pjesë e këtij Forumi dhe për të folur për 

një temë shumë të rëndësishme, përkatësisht për të drejtat dhe liritë e njeriut, kundrejt gjendjes 
së përgjithshme në shoqëri lidhur me realizimin dhe mbrojtjen e të njëjtave. 

Të gjithë ne e njohim mirë rolin e Avokatit të Popullit - në kushte të ndarjes së pushtetit ai 
është Institucion i cili ka për qëllim të sinjalizoj ligjshmërinë dhe përgjegjshmërinë në praktikimin 
e autoriteteve. Ky pozicion, nga njëra anë, i mundëson që në mënyrë të paanshme ta perceptoj 
gjendjen e funksionimit të institucioneve/administratës, gjyqësorit, ndërmarrjeve publike ose me 
një fjalë pushtetit qendror dhe lokal, ndërsa nga ana tjetër është obligim që të jetë skajshëm i 
vëmendshëm gjatë komunikimit të qëndrimeve të tij, për shkak se çdo kritikë e tij duhet të jetë e 
qëndrueshme, e mbështetur me fakte, me qëllim që të jetë e pranueshme.

Shoqëria jonë, tanimë dy vjet, është në krizë të thellë politike, ndoshta thënia “krizë e 
thellë politike” është shumë e butë për pasqyrimin real të gjendjeve. Me publikimin e aferës për 
përgjimet masive, u vu në dyshim funksionimi i gjithë sistemit dhe veçanërisht institucionet të cilët 
kompetencë themelore e kanë sigurinë dhe mbrojtjen e qytetarëve.

Jemi dëshmitarë të erozionit të sistemit – institucioneve jofunksionale, të cilët mes vete 
kanë komunikim të keq, e që drejtpërsëdrejti ndikon në shkeljen e të drejtave të qytetarëve dhe 
kualitetit të jetës së tyre. 

Në përgjithësi dihet se në gjendje të krizës së sistemit, të drejtat dhe liritë e njeriut janë të 
parat që pësojnë goditje, ndërsa institucionet për mbrojtje bëhen të pafuqishme, veçanërisht për 
shkak të mosbashkëpunimit të autoriteteve. 

Me keqardhje mund të konstatoj se tendenca e sjelljes injoruese e institucioneve të caktuara 
ndaj Avokatit të Popullit vazhdon edhe më tej, edhe pse në ndërkohë të gjitha institucionet relevante 
ndërkombëtare, përfshirë edhe ekipin e njohur të Pribe-s e theksojnë pikërisht të kundërtën – 
bashkëpunimin e plotë dhe kualitativ, me një synim të vetëm, qytetarët në mënyrë të shpejtë dhe 
efikase t’i realizojnë të drejtat e tyre.

Është jashtëzakonisht zhgënjyes fakti që administrata në vend që punoj në favor të qytetarëve 
punon në favor të partive. Shqetësojnë dukuritë kur institucionet zbatojnë agjenda partiake. Unë, 
disa herë, e kam kritikuar funksionimin e institucioneve edhe pas caktimit të ministrave shtesë. 

 Përderisa praktikohet sistemi i punësimeve grupore mbi baza etnike, përmes së cilit bëhet 
manipulimi i qytetarëve, pa analizë konkrete të nevojave të administratës nuk mund të flasim 
për sistem kualitativ administrativ. Përkundrazi, edhe më tej do të ballafaqohemi me aparat të 
madh burokratik, me procedura administrative komplekse të cilat pa nevojë i ngarkojnë dhe i 
plogështojnë qytetarët.
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Dua t’ju përkujtoj, në muajin mars të këtij viti kur e prezantova Raportin vjetor, e informova 
publikun se në vitin 2015 (viti kur filloi kriza), u parashtrua numri më i madh i ankesave nga 
qytetarët që nga ekzistimi i Institucionit Avokat i Popullit.32 Në këtë Raport janë konstatuar cenime 
të shumta individuale, por edhe grupore, si dukuri e shkeljes masive të të drejtave dhe lirive të 
njeriut. Ndjekja e paligjshme e komunikimeve, brutaliteti policor gjatë kryerjes së punëve policore, 
kriza e refugjatëve, sistemi i keq i burgjeve, presionet mbi nxënësit e arsimit të mesëm, arkëtimi 
i paligjshëm i taksës radiodifuzive, shfuqizimi retroaktiv i të drejtave për mbrojtje sociale, ishin 
vetëm një pjesë e dukurive të shkeljeve masive të lirive dhe të drejtave të njeriut për të cilat 
reagova me shqetësim. 

Për fat të keq, edhe gjatë këtij viti nuk ndryshuan gjendjet, akoma kemi institucione 
jofunksionale të cilëve nuk u besojnë qytetarët, vazhdoi vendimmarrja jokualitative për të drejtat e 
qytetarëve, me një fjalë, nuk ndryshoi niveli i respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut – gjendje 
të cilat do të shënohen edhe në raportin e ri për gjendjet dhe nivelin e sigurimit të respektimit, 
avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave për vitin 2016, të cilin do ta publikojmë në muajin 
mars të vitit të ardhshëm.

Të nderuar,
Nëse vitin e kaluar konstatova dukuri të shkeljeve masive të të drejtës së privatësisë së jetës 

personale dhe familjare të qytetarëve, për shkak të ndjekjes së kundërligjshme të komunikimeve, 
me ç’rast muaj me radhë, pa sukses mbaja korrespodencë dhe i bindja për nevojën e bashkëpunimit 
me Drejtorinë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, gjatë këtij viti 
vërehet dukuri e rritjes së brutalitetit policor mbi demonstruesit, të cilët protestonin për shkak të 
vendimit të Presidentit të shtetit për amnisti grupore dhe kërkonin tërheqjen e këtij vendimi. 

Brutalitet policor konstatuam edhe gjatë transportit të personave të paraburgosur të rastit 
“Lagjja e Trimave”, nga burgjet deri në gjykatë. Pas hetimit të zbatuar kualitativ paraqitëm kërkesë 
për ngritjen e përgjegjësisë penale për nëpunësit policorë për të cilët jemi të sigurt se kishin kryer 
vepër Keqtrajtim gjatë kryerjes së shërbimit. Por, çka ndodhi? Deri më tani asnjë kallëzim i yni nuk 
është pranuar. Por jo vetëm kaq, për mua është e papranueshme heshtja e Prokurorisë Publike, 
e cila ose fare nuk jep përgjigje ndaj shkresave të Avokatit të Popullit, ose përgjigjet i dërgojnë 
në stilin sa për t’u kënaqur forma, por jo edhe esenca, edhe pse ne me kujdes të tejet të madh i 
qasemi paraqitjes së kërkesës konkrete për përgjegjësi penale.

Nuk janë pranuar as tri kërkesat për përgjegjësi penale, të cilat i paraqitëm kundër nëpunësve 
policore të cilët, thënë më butë, silleshin si sherifë duke konsideruar se personat e dënuar dhe 
të paraburgosur nuk duhet t’i gëzojnë të drejtat e dhëna nga konventat ndërkombëtare dhe 
legjislacioni vendas. Këto kallëzime tregojnë se nuk ka përmirësim as në sistemin e burgjeve, i cili 
vite me radhë është objekt i kritikave, jo vetëm nga institucioni Avokat i Popullit, por edhe nga ana 
e të gjitha institucioneve të ngarkuara për monitorimin e tyre.

Me keqardhje konstatoj se nuk ka kurrfarë përmirësimesh sa i përket sistemit shëndetësor në 
burgje, përkundrazi, këtë vit u pagua me humbje të jetëve të njerëzve.33 Është e papranueshme 
dhe skajshëm johumane që për tre vjet radhazi të mos implementohen ndryshimet ligjore, të cilat 
kanë të bëjnë me përmirësimin e mbrojtjes shëndetësore, për shkak se çdo individ ka të drejtë në 
qasjen e mbrojtjes shëndetësore, pra edhe personat të cilët për shkaqe të ndryshme janë ose në 
paraburgim ose në vuajtjen e dënimit me burgim.
32 Raporti vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut-2015.
33 Raporti vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut 2015, Raporti i posaçëm për 
gjendjet e përgjithshme lidhur me realizimin e të drejtave të grave të cilat vuajnë dënim me burgim në INK “Idrizovë”  2016
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Të nderuar,
Jemi në një periudhë shumë sensitive-parazgjedhore, në të cilën lufta për vota është truall 

i volitshëm për shkeljen e të drejtave të qytetarëve, përfshirë edhe të drejtën e zgjedhjes. Për 
këto shkaqe drejtova apel deri te qytetarët, ndërkohë që i paralajmërova institucionet, veçanërisht 
trupat zgjedhorë, se çdo qytetar ka të drejtë të deklarohet për opsionin e vet, me këtë rast pa 
pësuar kurrfarë pasojash dhe se qytetarët janë ata që vendosin. Në mënyrë të veçantë iu drejtova 
të gjithë atyre që janë në pozita udhëheqëse dhe personave të tjerë në administratën publike, të 
mos ia mësyjnë që në çfarëdo qoftë mënyrë të bëjnë presione dhe frikësime mbi të punësuarit. Por, 
çfarë ndodhi nga dita e parë e hapjes së linjës telefonike falas? Në Institucionin Avokat i Popullit 
arritën tri ankesa nga persona të cilët ishin detyruar nga një parti e caktuar politike të marrin pjesë 
në miting. 

Drejtova një apel të veçantë deri tek partitë politike që të mos i keqpërdorin fëmijët në 
procesin zgjedhor, por me keqardhje konstatoj se këto keqpërdorime janë të pranishme edhe në 
këto zgjedhje. Është e palejueshme që shkollat, ndërsa përmes tyre fëmijët, të përfshihen në 
fushata partiake. E dënoj aktin e këtillë.

Në fund, do të kisha dashur t’ju informoj për ndryshimet dhe plotësimet e fundit të Ligjit për 
Avokatin e Popullit, me të cilat shpresoj se Avokati i Popullit34 do të bëhet Institucion nacional me 
kapacitet të plotë për promovimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut.

Përkatësisht, në muajin prill të vitit të ardhshëm, Avokati i Popullit do të mund t’i promovojë 
të drejtat dhe liritë e njeriut. Do të mund të veproj si “mik i gjykatës”, me çka do të merr pjesë 
në procedurat gjyqësore në të cilat ai, ose palët, do ta kërkojnë një gjë të këtillë, në të cilat do t’i 
mundësohet këqyrja në shkresat dhe në mënyrë aktive të merr pjesë me të drejtë për të dhënë 
propozime dhe mendime. 

Gjithashtu, është paraparë që gjykata t’i merr parasysh kërkesat dhe propozimet e Avokatit 
të Popullit, si dhe rekomandimet ose sugjerimet e dhëna para organeve ndaj të cilave vepron me 
kompetencë, për të gjitha procedurat të cilat janë udhëhequr pranë Avokatit të Popullit. 

Para disa ditësh, unë, në një fjalim timin, në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë 
thashë, ndërsa tani do ta përsëris – shpresoj se gjykatat me të vërtetë do ta pranojnë Avokatin e 
Popullit si mik, sepse vetëm me bashkëpunim të përbashkët mund të shpresojmë në përmirësimin 
e cilësisë së mbrojtjes gjyqësore.

Megjithatë, që të funksionojnë këto ndryshime nevojitet edhe përforcim financiar dhe kadrovik 
i Institucionit, konstatim i cili nuk është vetëm i imi, por edhe i Grupit të Ekspertëve të Nivelit të 
Lartë të Pribe-s, si dhe i Prioriteteve të Reformave Urgjente të cilat Komisioni Evropian i vendosi 
para Republikës së Maqedonisë. Nëse autoritetet këto reforma i shohin si mundësi për fuqizimin 
e Institucionit, atëherë jam i sigurt se shumë shpejtë do t’i zbatojmë me kualitet ndryshimet e 
kryera, sepse vetëm me bashkëpunim të ndërsjellë, në të gjitha nivelet, mund t’u ndihmojmë 
qytetarëve të kenë qasje të barabartë deri te e drejta dhe drejtësia.

34 Ndryshime dhe plotësime të Ligjit për Avokatin e Popullit (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.181/16)
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AVOKATI I POPULLIT ME MANDAT DHE KOMPETENCA TË REJA - 
NDRYSHIME DHE PLOTËSIME TË LIGJIT PËR AVOKATIN E POPULLIT 

Me qëllim të kryerjes kualitative të funksionit të tij, ndërkaq në përputhje me rrjedhat 
bashkëkohore dhe në të njëjtën kohë me nevojat e qytetarëve, Avokati i Popullit duhet të 
zhvillohet në vazhdimësi përmes avancimit të standardeve për punën e tij papengesë dhe krijimin 
e parakushteve nga aspekti normativ, material dhe personal.

Për këtë qëllim, pas insistimit më të gjatë dhe ngulmues të Avokatit të Popullit, në shtator 
dhe tetor të vitit 2016, u miratuan ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për Avokatin e Popullit, të 
cilat janë në drejtim të përforcimit dhe zgjerimit të kompetencës, funksionimit dhe pavarësisë së 
Institucionit dhe të cilat duhet të sigurojnë integritet të plotë në kryerjen e funksioneve.

Me këtë u bë harmonizimi i pjesshëm i Ligjit për Avokatin e Popullit sipas Parimeve të Parisit, 
me rekomandimet e Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë për çështje sistemore për sundimin 
e së drejtës në Republikën e Maqedonisë dhe Prioritetet e Reformave Urgjente për Republikën e 
Maqedonisë nga Komisioni Evropian.

Këto ndryshime, për Avokatin e Popullit, në esencë nënkuptojnë edhe krijimin e parakushteve 
të planit normativ për marrjen e statusit A për institucion nacional për të drejtat e njeriut.

Përndryshe, me ndryshimet, të cilat filluan të zbatohen në mars të vitit 2017, për Avokatin 
e Popullit u krijuan mundësi për promovimin e të drejtave të njeriut, monitorimin e gjendjeve me 
respektimin e tyre dhe për vënien në dukje të nevojës së mbrojtjes së tyre.

Në drejtim të përforcimit të pavarësisë dhe ndikimit të Avokatit të Popullit janë dispozitat 
me të cilat parashikohet obligimi që në të ardhmen Qeveria, pas pranimit të raportit të posaçëm 
për pengimin e punës së Avokatit të Popullit ose të raportit të posaçëm për mosrespektim dhe 
moszbatimin e kërkesave, propozimeve, rekomandimeve ose sugjerimeve të tij, në mbledhje të 
veçantë të diskutoj për to dhe të merr qëndrim me propozim masa, ndërsa për masat e ndërmarra ta 
njoftoj Avokatin e Popullit. Njëherësh, rritet edhe kontrolli i Kuvendit mbi pushtetin ekzekutiv sepse 
Qeveria, në çdo gjashtë muaj, duhet ta informoj Kuvendin për zbatimin e masave të përcaktuara 
lidhur me rekomandimet e Avokatit të Popullit të përfshira në Raportin vjetor. 

Me qëllim të sigurimit të parakushteve për mbrojtjen efikase të të drejtave kushtetuese dhe 
ligjore të qytetarëve, Avokati i Popullit fitoi kompetencë të veproj si “Mik i gjykatës”, me autorizim 
të veproj në të gjitha fazat e procedurës. Me këto ndryshime u inkorporua edhe ndryshimi për 
mënyrën me të cilën, në të ardhmen, Kuvendi do ta kryej zgjedhjen e Avokatit të Popullit dhe 
zëvendësve të tij, duke siguruar qasje pluraliste në zgjedhjen dhe transparencën e procedurës.

Avokati i Popullit, për implementimin e këtyre dispozitave ligjore, ndërmori veprime për 
harmonizimin e akteve të përgjithshme për organizimin e punës dhe sistematizimin e vendeve të 
punës në Shërbimin profesional, ekipin e Mekanizmin Parandalues Nacional, seksionet e posaçme 
dhe zyrat e Avokatit të Popullit në të cilat përcaktohen vendet e punës, përshkrimi i detyrave dhe 
detyrave të punës, numri i përgjithshëm i të punësuarve dhe kushtet për çdo vend pune.

Konkretisht, është hartuar Rregullorja për organizimin e fushëveprimit të Shërbimit 
profesional, ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional, seksionet e posaçme dhe zyrat e Avokatit 
të Popullit në të cilat përcaktohet: numri dhe lloji i njësive të brendshme organizative, fushëveprimi 
i punës së tyre, përgjegjësia dhe raportet e ndërsjella, si dhe format e udhëheqjes dhe Rregullorja 
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për sistematizimin e vendeve të punës së Shërbimin profesional, ekipit të Mekanizmit Parandalues 
Nacional, seksionet e posaçme dhe zyrat e Avokatit të Popullit në të cilën përcaktohet: sistematizimi 
i vendeve të punës, përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës, numri i përgjithshëm i të punësuarve 
dhe kushtet për çdo vend pune. Për të njëjtat është marrë pëlqimi nga Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë.

Në këtë drejtim, duke i marrë parasysh kompetencat ekzistuese, si dhe kompetencat e fituara 
të reja, me të cilat dukshëm do të zgjerohet mandati i Avokatit të Popullit, në Shërbimin profesional 
të Avokatit të Popullit, si njësi të brendshme organizative janë përcaktuar 10-dhjetë departamente, 
Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional dhe tre seksione, me ç’rast sistematizohen edhe vendet 
përkatëse të cilat janë bazë për punësim dhe sistematizim në Institucionin Avokat i Popullit.

Megjithatë, edhe ndryshimet e këtilla ligjore nuk i realizuan plotësisht nevojat për pavarësi 
financiare të Institucionit, e as në to nuk janë përfshirë rekomandimet e Raportit të Grupit të 
Ekspertëve të Nivelit të Larët për çështje sistemore për sundimin e së drejtës në Republikën e 
Maqedonisë, të cilat duhet të mundësojnë përmirësimin e punës. Në të vërtetë, në përputhje me 
Parimet e Parisit, Institucioni duhet të ketë infrastrukturë përkatëse në mënyrë që më lehtë t’i 
kryej aktivitetet e veta, veçanërisht të ketë mjete përkatëse financiare, me të cilat do të siguroj 
personel dhe hapësirë të vet, me qëllim që të jetë i pavarur nga Qeveria dhe të mos u nënshtrohet 
kontrolleve financiare të cilat mund të ndikojnë mbi pavarësinë e tij. 

Gjithashtu, nuk është inkorporuar e drejta ligjore që Avokati i Popullit, për raste të cenimit 
të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të një numri më të madh të qytetarëve, personave të 
mitur dhe personave me aftësi të kufizuar ose për raste kur institucionet nuk i respektojnë fare 
rekomandimet e dhëna, t’i kërkoj Kuvendit të formojë komisione anketuese të specializuara të 
përkohshme, në të cilat detyrimisht do të merrnin pjesë ekspertë të fushave përkatëse, si dhe 
përfaqësues të organizatave joqeveritare.

Ndryshime dhe plotësime të Ligjit për Avokatin e Popullit - shtator 2016
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Rrjedhimisht me këtë, Institucioni edhe më tej mbetet pa buxhet të vet, ndërkohë që nuk janë 
siguruar as parashikimet normative për pavarësinë e Shërbimit profesional, Ekipit të Mekanizmit 
Parandalues Nacional, seksionet e posaçme dhe zyrat e Avokatit të Popullit,  përkatësisht ndarja e 
tyre nga administrata shtetërore. E gjithë kjo do të thotë se Republika e Maqedonisë, nga aspekti 
formal-juridik, akoma nuk ka krijuar kushte për të pasur Institucion nacional Avokat i Popullit, i 
cili do të punojë me kapacitet të plotë për promovimin dhe mbrojtjen e të  lirive dhe të drejtave 
të njeriut.

Në Institucion ekziston një tendencë shumëvjeçare për dobësimin e kapaciteteve kadrovike 
përmes zvogëlimit të vazhdueshëm të numrit të të punësuarve në Shërbimin profesional, për 
shkak të mosmarrjes së pëlqimit për plotësimin e vendeve vakante të punës, si dhe për punësime 
të reja, duke filluar që nga viti 2011. 

Çdo shoqëri, përfshirë edhe atë maqedonase, duhet të synoj drejt inkorporimit  dhe 
harmonizimit me obligimet dhe standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe për statusin 
e personave të cilët punojnë në fushën e promovimit, parandalimit dhe mbrojtjes së tyre. 
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MEKANIZMI PARANDALUES NACIONAL – ZHVILLIMI DHE AKTIVITETET

Gjatë vitit 2013, Mekanizmi Parandalues Nacional u ballafaqua me zvogëlimin e kapaciteteve 
kadrovike, por edhe krahas kësaj arriti të realizojë 32 vizita parandaluese, nga të cilat 16 ishin të 
rregullta dhe 16 për rikontroll. Po atë vit, MPN-ja paraqiti Iniciativë deri te Ministria e Drejtësisë 
për ndryshimin e Ligjit për procedurë penale në pjesën e realizimit të të drejtave të personave të 
paraburgosur. 

Mekanizmi Parandalues Nacional ishte aktiv edhe në planin ndërkombëtar dhe në këtë drejtim 
ishte njëri nga iniciatorët për formimin e Rrjetit të MPN të Evropës Juglindore. Përkatësisht, në 
takimin në Beograd, në të cilin morën pjesë MPN-të rajonale, si dhe përfaqësuesit e Avokatit 

të Popullit të Bosnjë e Hercegovinës dhe trupat 
ndërkombëtarë për parandalimin e torturës, u miratua 
Deklarata për Bashkëpunim përmes formimit të Rrjetit 
i cili do të ketë për synim avancimin e mëtutjeshëm të 
bashkëpunimit rajonal.

Gjatë vitit 2014, Mekanizmi Parandalues Nacional 
– MPN-ja realizoi gjithsej 29 vizita të rregullta në vendet 
e privimit nga liria, nga të cilat 14 ishin të rregullta, 12 
vizita për rikontroll, si dhe 3 vizita të jashtëzakonshme. 
Me kërkesë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
MPN-ja, më datë 14.05.2014, paraqiti Mendim sipas 
propozimit të Procedurës Standarde Operative për 
trajtimin e personave të cilëve u është kufizuar e drejta 
e lirisë së lëvizjes. Në këtë vit, në kuadër të aktiviteteve 
ndërkombëtare, ishte edhe pjesëmarrja e Mekanizmit 
Parandalues Nacional në Forumin OPKAT të Evropës 
Juglindore, i cili i zhvillua në Beograd, si dhe mori pjesë 
në takimin e rregullt i cili u mbajt në Lubjanë.

Mekanizmi Parandalues Nacional, gjatë gjysmës 
së dytë të vitit 2015, mbeti pa asnjë të punësuar e që 
rezultoi me pamundësinë e realizimit të mandatit të 
përcaktuar. Për këtë shkak, Avokati i Popullit drejtoi më 
shumë kërkesa deri te Qeveria dhe Ministria e Financave 
për plotësimin e vendeve vakante të punës në seksionin 
e MPN-së, të cilat vite me radhë nuk u pranuan.

Avokati i Popullit, duke e pasur parasysh rolin e 
MPN-së, si dhe me qëllim të përmbushjes së mandatit, 
bëri risistematizimin e personave të punësuar nga njësi 
të tjera organizative. Kështu, në këtë periudhë, arriti 
të realizoj gjithsej 23 vizita në vendet e privimit nga 
liria, nga të cilat 7 të rregullta, 6 për rikontroll, 3 të 
jashtëzakonshme dhe 7 vizita në vendet e ndalimit dhe 
vendosjes së migrantëve dhe të huajve.

Deklarata për bashkëpunim 
“Rrjeti i MPN të Evropës Juglindore” 

– 2013 
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Gjithashtu, në vitin 2015, Avokati i Popullit - Mekanizmi Parandalues Nacional i paraqiti 
Mendim Ministrisë së Punëve të Brendshme për Draft Strategjinë për zhvillimin e sistemit peniterciar 
në Republikën e Maqedonisë (2015 – 2019). MPN rekomandoi të miratohet edhe Ligj i ri për 
ekzekutimin e sanksioneve, i cili do ta definoj edhe mbikëqyrjen mbi zbatimin e masave për siguri 
të cilat janë parashikuar me të njëjtin. 

Në planin ndërkombëtar, kah fundi i vitit 2015, Avokati i Popullit mori pjesë në Konferencë në 
Beograd, në të cilën u miratua Deklarata për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Refugjatëve 
dhe Migrantëve. Njëherësh, MPN-ja mori pjesë në hartimin e Raportit alternativ të cilin Avokati 
i Popullit ia dërgoi Komitetit Kundër Torturës të Kombeve të Bashkuara. Në Raportin alternativ 
u prezantuan gjendjet në vendet e privimit nga liria të cilat MPN-ja i ka vizituar, si dhe gjendjet 
shqetësuese me kushtet, por edhe të trajtimit të refugjatëve dhe azilkërkuesve të vendosur në 
Qendrën e Pranimit të të Huajve në Gazi Babë. 

Avokati i Popullit, me qëllim që ta përmbush obligimin për dërgimin e Raportit deri te 
Nënkomiteti për Parandalimin e Torturës, dhe njëkohësisht ta ruaj reputacionin e shtetit, kah fundi 
i vitit 2015 nënshkroi Memorandum për Bashkëpunim me Komesariatin  e Lartë të Kombeve të 
Bashkuara për Refugjatë (UNHCR).

Si rezultat i ndihmës financiare nga UNHCR, gjatë muajit prill të vitit 2016, si pjesë e ekipit të 
MPN-së u angazhuan pesë persona, me të cilët u lidhën kontrata të përkohshme për angazhim me 
punë, me çka Institucioni arriti ta realizoj plotësisht programin vjetor të punës së MPN-së, konform 
Metodologjisë së përcaktuar për realizimin e vizitave. 

Konkretisht, u realizuan gjithsej 49 vizita (të rregullta, për rikontroll dhe të jashtëzakonshme), 
nga të cilat 13 ishin vizita në vendet e zakonshme të privimit nga liria, ndërkaq 36 vizita u realizuan 
në vendet për vendosjen e të huajve, migrantëve dhe azilkërkuesve.

Raporti Alternativ drejtuar Komitetit Kundër Torturës së OKB-së - 2015
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Po atë vit, Mekanizmi Parandalues Nacional, bashkë me më shumë shoqata qytetare, deri te 
Qeveria e RM-së paraqiti Iniciativë për ndryshime të Ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme me 
Propozim-ligj.

Në fillim të vitit 2016, bashkë me Ombudsmanin e Republikës së Shqipërisë, Ombudsmanin e 
Mbretërisë së Spanjës dhe këshilltarin e Asociacionit të Ombudsmanëve të Mesdheut AOM, Avokati 
i Popullit realizoi vizitë në Qendrën e Përkohshme Transitore për Migrantë/Refugjatë – Tabanoc, në 
kufirin me Republikën e Serbisë, me qëllim të perceptimit të gjendjeve me migrantët/refugjatët. 

Duke e afirmuar përgjegjësinë e përbashkët të institucioneve të Ombudsmanit në rajon, në 
shkurt të vitit 2016, Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, mori pjesë në takimin e 
Selanikut, Republika e Greqisë, ku u miratua Plan Veprimi, fokus primar i të cilit ishin aktivitetet dhe 
veprimet e përbashkëta të institucioneve të Ombudsmanëve në fushën e mbrojtjes dhe promovimit 
të të drejtave të refugjatëve/migrantëve. 

Me ratifikimin e Protokollit Fakultativ të Konventës Kundër Torturës dhe Llojeve të tjera të 
Trajtimit Brutal, Jonjerëzor, Nënçmues ose Ndëshkues, Avokati i Popullit u caktua si MPN, me çka 
rezulton obligimi i shtetit të siguroj mjete financiare, si dhe kapacitete kadrovike për zbatimin e 
mandatit të ri, e që në vitet e kaluara nuk është realizuar. 

Për këto shkaqe, qëndrimi i Avokatit të Popullit është se për realizimin e aktiviteteve të MPN-
së janë të nevojshëm kuadro dhe mjete materiale e financiare, të cilat duhet të sigurohen nga 
Buxheti i Republikës së Maqedonisë, dhe jo nga mjetet të cilat sigurohen nga donacione.
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KRIZA E MIGRANTËVE/REFUGJATËVE  

Mekanizmi Parandalues Nacional, me fillimin e krizës së refugjatëve, u fokusua edhe në 
parandalimin dhe mbrojtjen e të drejtave të migrantëve/refugjatëve të cilët transitonin në territorin 
e Republikës së Maqedonisë.

Gjatë viteve 2011, 2012, 2013 dhe 2014 Mekanizmi Parandalues Nacional në vazhdimësi e 
monitoronte gjendjen, veprimin dhe trajtimin e migrantëve/refugjatëve në Qendrën për Pranimin e 
të Huajve dhe Qendrën për Pranimin e Azilkërkuesve, si vende në të cilat kufizohet liria e lëvizjes. 
Në këtë periudhë, në këto qendra u realizuan mbi 10 vizita, për çka u përpiluan raporte për 
gjendjet e konstatuara me rekomandime për përmirësimin e kushteve dhe trajtimin e refugjatëve/
migrantëve.

Për shkak të informatave të marra për numrin e rritur të personave të ndaluar në Qendrën 
për Pranimin e të Huajve në Gazi Babë, gjatë gjysmës së dytë të vitit 2015 MPN-ja realizoi vizitë 
të jashtëzakonshme në këtë Qendër, me ç’rast konstatoi se në Qendrën e njëjtë janë ndaluar 
trefish më shumë persona sesa që ka kapaciteti ekzistues. Përveç kësaj, MPN-ja konstatoi kushte 
të këqija materiale, trajtim joadekuat të migrantëve, si dhe qasje të vështirësuar deri te të drejtat, 
përfshirë edhe të drejtën e azilit, për çka Avokati i Popullit mbajti një pres-konferencë në të cilën 
drejtoi kritikë publike deri te organet kompetente për shkak të kushteve dhe trajtimit johuman 
të migrantëve/refugjatëve, dhe në të cilën deklaroi se kushtet në këtë Qendër janë johumane, 
nën minimumin e standardeve të vendosura, si dhe vuri në dukje se të njëjtat e cenojnë rëndë 
dinjitetin njerëzor. 

Njëkohësisht, për shkak të konstatimit se të huajt ndalohen vetëm për shkak të sigurimit 
të prezencës së tyre si dëshmitarë në procedurat të cilat zhvillohen kundër personave të tretë, 
Avokati Popullit kërkoi ndryshime sistemore në procedurën e azilit. 

Në gjysmën e dytë të vitit 2015 me hapjen e të ashtuquajturës “Ruta Ballkanike” dhe 
fillimit të fluksit të madh të refugjatëve, të cilët mbërrinin nga vendet e përfshira nga konfliktet e 
armatosura, MPN-ja vëmendje të veçantë u përkushtoi kushteve materiale, trajtimit dhe veprimit 
me migrantët në qendrat e hapura të reja transitore “Tabanoc” dhe “Vinojug”. Së këtejmi, u zbatua 
edhe monitorimi i kushteve të vendosjes, furnizimi me ushqim, ujë, veshmbathje, transport, 
qasjes deri te e drejta e azilit, dhe veçanërisht vëmendje iu përkushtua realizimit të të drejtave të 
kategorive vulnerabile, si dhe u kërkua kujdes i veçantë për fëmijët, gratë dhe personat me aftësi 
të kufizuar.

Pas vizitave të realizuara në qendrat transitore u përpilua raporti me rekomandime konkrete 
për përmirësimin e trajtimit dhe kushteve materiale, i cili iu dërgua Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë.

Gjatë vitit 2016, ekipi i MPN-së realizoi gjithsej 26 vizita të paparalajmëruara në Qendrat e 
Përkohshme Transitore “Vinojug” dhe “Tabanoc” për çka u përpiluan 5 Raporte të posaçme të cilët 
iu dërguan ministrive, organeve dhe institucioneve. Gjithashtu, u realizuan 4 vizita në Qendrën e 
Pranimit të Azilkërkuesve – Vizbeg dhe shtatë vizita në Qendrën e Pranimit të të Huajve në Gazi 
Babë, Shkup, për të cilat u përpiluan 4 Raporte të posaçme. Bashkë me më shumë shoqata qytetare 
deri te Qeveria e RM-së, MPN-ja paraqiti Iniciativë për ndryshimin e Ligjit për azil dhe mbrojtje 
të përkohshme me Propozim-ligj, për harmonizimin e legjislacionit maqedonas me direktivat 
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evropiane dhe parimet e të drejtës ndërkombëtare të refugjatëve, veçanërisht me Konventën 
për Statusin e Refugjatëve nga viti 1951 dhe Protokollin ndaj saj nga viti 1967, për çka në pres-
konferencë e informoi publikun.

Me qëllim të koordinimit të aktiviteteve dhe përballjes më të mirë me krizën e migrantëve, 
në këtë periudhë u intensifikua bashkëpunimi i institucioneve të ombudsmanëve të Ballkanit 
Perëndimor. Në këtë kontekst, kah fundi i vitit 2015 dhe fillimi i vitit 2016, u organizuan më shumë 
ngjarje ndërkombëtare, edhe atë: Konferenca në Tiranë – Republika e Shqipërisë, Konferenca në 
Beograd – Republika e Serbisë, ku u miratua Deklarata për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave 
të Refugjatëve dhe Migrantëve dhe Konferenca në Selanik – Republika e Greqisë, ku u miratua Plan 
Veprimi për veprim në vendet e rajonit. 

Gjendja me migrantët/refugjatët ishte edhe në fokusin e Konferencës 
rajonale me temë: “Qasja deri te e drejta e azilit dhe kthimi formal/
joformal i migrantëve/refugjatëve”, e cila u mbajt në Ohër, dhe u organizua 
nga Avokati i Popullit – MPN në bashkëpunim me Komesariatin e Lartë 
për Refugjatë – UNHCR, në kuadër të Projektit “Përmirësimi i sistemit të 
mbrojtjes juridike në lidhje me azilin”. 

Nga fjalimet dhe diskutimet e pjesëmarrësve në Konferencë u përgatit 
publikimi në të cilin përfshihet edhe hulumtimi me temë: “Qasja deri te e 
drejta e azilit”.

Avokati i Popullit – MPN angazhoi bashkëpunëtorë të jashtëm, 
përfaqësues të Shoqatës së Psikiatërve dhe Dhoma e Psikologëve, të 
cilët kanë për qëllim ta analizojnë gjendjen psikologjike të migrantëve/
refugjatëve të vendosur në qendrat e përkohshme transitore. Rezultatet 

Deklarata për Mbrojtjen e të Drejtave të Refugjatëve dhe Migrantëve, Beograd - 2015 

Libri “Qasja në të drejtën e 
azilit” - 2016
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nga hulumtimi i realizuar vuri në dukje se tek personat ekziston ndjenjë shumë e shprehur e 
pakënaqësisë, anksiozitetit dhe depresionit, gjendje të cilat ndikojnë negativisht mbi shëndetin e 
tyre mendor, ndërsa tek fëmijët është vërejtur çrregullim i sjelljes. Të njëjtat u prezantuan edhe 
në Konferencën me temë: “Fëmijët e pashoqëruar refugjatë/migrantë” e cila u mbajt në Shkup, me 
mbështetjen e “Save the Children”, në të cilën morën pjesë ombudsmanët për fëmijë të Evropës 
Juglindore, anëtarë të Rrjetit CRONSEE.

 Në kontekst të krizës së migrantëve/refugjatëve, MPN-ja hartoi dy broshura për informimin 
e refugjatëve me të drejtat e tyre, mandatin dhe kompetencat e MPN dhe për informimin e 
popullatës vendase për statusin e refugjatëve dhe ngritjen e vlerave njerëzore dhe humane tek 
popullata vendase.

Broshura për migrantë/refugjatë.
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Ixhet Memeti, Avokat i Popullit, 
fjalimi në Konferencën ndërkombëtare, 

Ankara, Republika e Turqisë, mars 2017

INSTITUCIONET E OMBUDSMANIT DHE PËRBALLJA ME KRIZËN 
E REFUGJATËVE

Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotërinj
Kriza e refugjatëve, në përmasat e saj milionëshe, padyshim se është njëra nga sfidat më të 

mëdha humanitare me të cilat, në ditët e sotme, ballafaqohet bashkësia ndërkombëtare. 
Karakteri enorm i kësaj krize e vuri në pikëpyetje serioze çështjen e parimit të solidaritetit, 

si dhe e vuri në test të vërtetë funksionimin e lirive dhe të drejtave fundamentale të refugjatëve. 
Politikat dhe aktivitetet e marra si përgjigje ndaj kësaj krize e pasqyruan pafuqinë e shteteve 

që bashkërisht ta menaxhojnë dhe koordinojnë migracionin dhe qartë demonstruan se legjislacionet 
nacionale dhe korniza juridike ndërkombëtare nuk mund të sigurojnë garanci të mjaftueshme për 
personat të cilët edhe më tej kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare.

Republika e Maqedonisë, për shkak të pozitës së saj gjeografike, është pjesë e të ashtuquajturës 
“Ruta Ballkanike” dhe lidhje kryesore transitore për personat të cilët kanë për qëllim të arrijnë në 
shtetet e Evropës Perëndimore. 

Numri i shtuar i migrantëve, të cilët transitonin ose ndaloheshin në vend, gjatë viteve 
2012, 2013 dhe 2014, ishin indikatorët fillestarë për mundësinë e fluksit akoma më të madh të 
refugjatëve, ndërsa autoritetet në Maqedoni nuk i kushtuan vëmendje të mjaftueshme.

Vizitat tona si Mekanizëm Parandalues Nacional në Qendrat për të huaj dhe azilkërkues vunë 
në dukje se Maqedonia nuk ka as kapacitete materiale, e as kapacitete kadrovike të përballet me 
fluksin masiv eventual të refugjatëve dhe migrantëve.

Në këtë kontekst, nga autoritetet kërkova disa herë të ndërmarrin masa dhe aktivitete 
konkrete, të cilat do të kenë për qëllim përforcimin e kapaciteteve dhe përmirësimin e komunikimit 
dhe koordinimit midis organeve dhe organizatave në plan të brendshëm dhe midis shteteve fqinje 
në nivel ndërkombëtar.

Edhe përkrah të gjitha paralajmërimeve të drejtuara për rreziqet dhe sfidat të cilat pasuan, 
mosmbajtja e llogarisë dhe politikat e papërgjegjshme të autoriteteve rezultuan që Maqedonia të 
gjendet e papërgatitur për valën e pritshme të refugjatëve.

Sjellja e këtillë çoi deri në shkeljen masive të të drejtave të refugjatëve dhe migrantëve 
dhe deri në krijimin e rreziqeve të drejtpërdrejta për sigurinë  e tyre dhe sigurinë e shtetit dhe 
qytetarëve.

Barrierat formale-juridike, në fillim të krizës, ndikuan që një numër i madh i grave dhe 
fëmijëve refugjatë të jenë viktima të kontrabandës dhe trafikimit me qenie njerëzore, subjekte të 
kërcënimeve, shantazheve, vjedhjeve, përdhunimit, dhunës fizike dhe psikologjike dhe eksploatimit.

Për shkak të frikës që të mos kapen nga autoritetet dhe për shkak të pamundësisë për të 
përdorur mënyra ilegale për transitimit, refugjatët u detyruan që territorin e Maqedonisë ta kalojnë 
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në këmbë. Si udhërrëfyes ata i përdornin binarët hekurudhorë, ndërsa në më shumë raste kjo 
rezultoi me fatalitet. Mbi 20 refugjatë, në mesin e të cilëve shumica gra dhe fëmijë, e humbën 
jetën në binarët e Maqedonisë, në më shumë fatkeqësi hekurudhore. Ndërsa si pasojë e politikës 
dështuese të autoriteteve në përballjen me krizën e refugjatëve ishte mossuksesi i shtetit për ta 
mbrojtur të drejtën fundamentale të jetës.

Në fillim të krizës, një numër i madh i refugjatëve, të cilët u gjetën në territorin e Maqedonisë, 
u trajtuan si migrantë ilegalë dhe u ndaluan në mënyrë të paligjshme në Qendrën e Pranimit të të 
Huajve në kushte johumane, substandarde dhe përçmuese.

Transitimi i refugjatëve, i cili filloi në qershor të vitit 2105, zgjati deri në mbylljen zyrtare të 
kufijve dhe “Rutës Ballkanike”, në mars të vitit 2016, u karakterizua me pranimin dhe transportin 
kaotik të refugjatëve.

Në këtë periudhë, në linjat kufitare me Greqinë dhe Serbinë u formuan dy qendra të 
përkohshme transitore, të cilat kishin për qëllim organizimin dhe lehtësimin e transitimit të 
refugjatëve. Megjithatë, edhe krahas kësaj, komunikimi dhe koordinimi i dobët midis autoriteteve 
të pikave kufitare u manifestua me skena të pakëndshme në pikat kufitare.

Refugjatët u detyruan të ecin në këmbë me dhjetëra kilometra, të ekspozuar në kushte 
klimatike mizore dhe përmes një terreni që vështirë përshkohej, për të kaluar nga njëri shtet në 
tjetrin. Ky ishte problem serioz dhe pengesë për personat e moshuar, fëmijët e vegjël dhe personat 
me handikap, të cilët sigurisht se kishin nevojë për transport të organizuar për çka ne apeluam.

Sistemi i keq i regjistrimit dhe profilimi joadekuat i personave të cilët hynë dhe transituan në 
shtet, i la pa ndihmë dhe pa mbrojtje ata të cilët kishin më së shumti nevojë për të dhe krijoi rrezik 
nga reperkusionet e drejtpërdrejta mbi sigurinë e shteteve.

Përkatësisht, sfidat, rreziqet dhe risqet, me të cilat u përballën refugjatët gjatë kohës së 
transitimit i bën ata veçanërisht vulnerabil, ndërsa në mesin e tyre kishte edhe të atillë që kishin 
nevojë më të madhe për mbrojtje, për shkak të rrethanave të veçanta të cilat çojnë deri në rrezik 
të shtuar për sigurinë dhe mirëqenien e tyre.

Ata, padyshim janë fëmijët dhe gratë dhe veçanërisht ata të cilët nuk janë të shoqëruar ose 
që kanë qenë subjekt të llojeve të ndryshme të keqtrajtimeve psikike, fizike ose seksuale dhe 
eksploatimeve.

Edhe përkrah kërkesave dhe intervenimeve tona të vazhdueshme, drejtuar organeve 
kompetente për trajtim të posaçëm të këtyre kategorive të personave vulnerabil, autoritetet nuk 
arritën që t’i identifikojnë në kohë nevojat e tyre dhe këta persona ngelën pa ndihmë, kujdes dhe 
mbrojtje të nevojshme.

Shërbimet, e ngarkuara për regjistrim dhe profilim, nuk i identifikonin as personat të cilët për 
shkak të së kaluarës së tyre kriminale janë kërcënim i drejtpërdrejtë për sigurinë e njerëzve dhe 
shoqërisë në përgjithësi dhe të cilët kanë arritur të infiltrohen në mesin e refugjatëve.

Lëshimet e këtilla të sigurisë u manifestuan negativisht dhe, për fat të keq, rezultuan me 
sulme të kryera në më shumë qytete evropiane, dëshmitarë të të cilëve ishim të gjithë ne.

Këto sulme e ndryshuan negativisht perceptimin për popullatën refugjate në shoqëri dhe e 
rritën përnjëherë ksenofobinë.

Refugjatët tanimë nuk trajtoheshin si persona të cilët iknin për shkak të rrezikut për sigurinë 
e tyre, por si rrezik për sigurinë.
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Zhvillimi i këtillë i ngjarjeve ndikoi drejtpërdrejtë mbi vendimin e shteteve për t’i mbyllur 
kufijtë për refugjatët edhe krahas faktit se ishin të vetëdijshëm se në këtë mënyrë shkelen parimet 
themelore të të drejtës ndërkombëtare të refugjatëve.

Mbyllja e kufijve ishte shkas edhe për vendosjen e praktikës së cenimeve dhe keqpërdorimeve 
akoma më të mëdha të të drejtave të refugjatëve dhe migrantëve.

Përkatësisht, një numër i madh i refugjatëve dhe migrantëve të cilët u gjetën në territoret 
e vendeve përgjatë “Rutës Ballkanike” perëndimore u deportuan në mënyrë masive nga njëri 
shtet në tjetrin jashtë çdo procedure ligjore, përkatësisht pa kurrfarë formaliteti dhe pa u mbajtur 
evidencë zyrtare për këtë.

Praktika e vendosur e këtillë dhe e përhapur gjerësisht e deportimeve kolektive paraqet 
shkelje të rëndë të dinjitetit të njeriut dhe shkelje të drejtpërdrejtë të të drejtave fundamentale të 
njeriut, e që duhet të ndërpritet menjëherë.

Këto masa dhe aktivitete të autoriteteve nuk duhet të paraqiten si përgjigje efektive dhe 
efikase ndaj situatës aktuale, ndërsa fakti se të njëjtat janë në kolizion me të drejtën ndërkombëtare 
tregon se shtetet nuk kanë arritur ta menaxhojnë dhe koordinojmë migracionin përmes respektimit 
të plotë të obligimeve ndërkombëtare, duke siguruar trajtim human dhe dinjitoz.

Politikat, të cilat i zbatojnë shtetet jashtë kornizës së vendosur ligjore dhe në kundërshtim 
me parimet e vendosura ndërkombëtare, janë tregues të qartë se legjislacionet nacionale dhe 
korniza juridike ndërkombëtare kanë dështuar dhe se nuk siguruan garanci të mjaftueshme që 
personat, të cilët kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare, të arrijnë ta realizojnë në kushte të 
flukseve masive të migracionit.

Identifikimi i këtyre rreziqeve paraqet vetëm një pjesë të vogël të problematikës së 
përgjithshme, ndërsa adresimi i sfidave nuk do të thotë se të drejtat e migrantëve dhe refugjatëve 
do të mbrohen dhe se do të kënaqen nevojat e tyre.

Në këtë kuptim edhe ne, Ombudsmanët, nuk guxojmë të jemi dokumentaristë të shurdhër të 
keqpërdorimit të të drejtave, por duhet zëshëm, qartë dhe në mënyrë transparentete të punojmë 
në drejtim të promovimit, mbrojtjes dhe parandalimit nga keqpërdorimet e të drejtave të kësaj 
kategorie vulnerabile të personave.

Në kushte të shkeljes masive të të drejtave të migrantëve dhe refugjatëve, nuk guxojmë 
të kënaqemi me raste individuale të mbrojtjes së të drejtave të tyre dhe nevojitet që në mënyrë 
përkatëse t’i përgjigjemi kësaj sfide globale, përmes zbatimit të aksioneve të përbashkëta me të 
cilat do të ndikojmë në drejtim të respektimit të plotë të të drejtave të të gjithë personave.

Në fund, në mënyrë të veçantë, do të doja ta theksoja parimin e solidaritetit si një nga të 
drejtat ndërkombëtare prijëse të refugjatëve dhe t’u bëj thirrje shteteve të mos amnistohen nga 
përgjegjësia për sigurimin e ndihmës dhe mbrojtjes së miliona refugjatëve të cilët gjenden në 
Turqi.

Përkrah të gjitha problemeve dhe sfidave me të cilat përballet, Turqia është vendi me më 
së shumti refugjatë të pranuar në botë dhe është vendi i vetëm i cili arrin dhe mund ta menaxhoj 
fluksin e refugjatëve në Evropë. Ky është shkak i mjaftueshëm për shtetet që t’i përshëndesin 
dhe inkurajojnë përpjekjet e Turqisë për t’i plotësuar nevojat e refugjatëve dhe t’i ndihmojnë 
përmes ofrimit të mbështetjes bujare, duke i vënë në dispozicion të gjitha mjetet dhe resurset e 
nevojshme.
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AVOKATI I POPULLIT DHE ORGANIZATAT QYTETARE NË MBROJTJEN 
E TË DREJTAVE TË NJERIUT

Institucionet nacionale për të drejtat e njeriut, përfshirë edhe Avokatin e Popullit (AP), janë të 
rëndësishëm për sistem të fuqishëm nacional për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut 
i cili bashkë me ekzistimin e pavarur të gjyqësorit, mekanizmat efektivë mbikëqyrës parlamentarë, 
administratën korrekte, shoqërinë dinamike qytetare dhe mediat e lira e të përgjegjshme, janë 
parakushtet kryesore për respektimin, mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të njeriut.

Fjala “Ombudsman”, e cila më së shpeshti përdoret për institucionin Avokat i Popullit, është 
me origjinë suedeze, sepse Ombudsmani i parë në botë është emëruar nga Parlamenti suedez në 
vitin 1809. Funksionet e institucionit kanë qenë t’i mbikëqyrin gjyqtarët dhe organet e tjera publike, 
të veprojnë sipas parashtresave të qytetarëve dhe t’i ndjekin personat zyrtarë dhe ministrat e 
qeverisë të cilët veprojnë më mënyrë të paligjshme. 

Origjinaliteti i këtij institucioni, fillimisht qëndron në pavarësinë e tij nga tre pushtetet 
(ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor), ndërsa garantohet me faktin se Avokati i Popullit zgjidhet dhe 
për punën e tij raporton para trupit ligjvënës i cili i përfaqëson qytetarët. Në mënyrë që të jetë 
efektiv dhe i respektuar nga ana e qytetarëve duhet të jetë i pavarur dhe të mos u nënshtrohet 
presioneve dhe ndikimeve.

Ndonëse ekziston një llojllojshmëri e modelit të Avokatit të Popullit, megjithatë funksioni 
i tij themelor ka të bëjë me kompetencën e veprimit sipas parashtresave të qytetarëve kundër 
autoriteteve publike, ndërsa e përbashkëta është se këto institucione nuk miratojnë vendime të 
detyrueshme ligjore, por mbështeten tek autoriteti moral dhe aftësia për t’i bindur organet të 
veprojnë sipas rekomandimeve të tyre.

Avokati i Popullit për ta marrë Statusin “A” sipas Parimeve të Parisit35, mes tjerash, duhet ta 
fuqizojë bashkëpunimin me shoqërinë civile për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të njeriut. Ky 
bashkëpunim, veçanërisht është theksuar në rekomandimet e Komitetit Ndërkombëtar Koordinues 
për Institucionet Nacionale për të Drejtat e Njeriut (ICC NHRI).36

Organizatat qytetare ofrojnë numër të madh të shkathtësive si dhe resurseve të cilët mund 
të jenë të dobishëm për kryerjen e punës së Avokatit të Popullit, veçanërisht në nivel lokal. Është 
shumë e rëndësishme, Avokati i Popullit të merr pjesë në nisma dhe ngjarje të përbashkëta 
me organizatat joqeveritare. Ky bashkëpunim veçanërisht është i dobishëm për përcaktimin e 
tendencave të diskriminimit të fshehur në shoqëri. Problem tjetër, i cili mund të zgjidhet me 
bashkëpunimin e Avokatit të Popullit është qasja e tij. Avokati i Popullit si institucion ka vendosur 
pika kontakti në të gjithë vendin, megjithatë ato duhet të jenë më të dukshme për qytetarët. 

35 Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles) Adopted by General Assembly resolution 48/134 of 20 
December 1993
36 The International Coordinating Committee for National Human Rights Institutions (ICC) is the international association of national human 
rights institutions (NHRIs) from all parts of the globe.
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Organizatat qytetare mund të kontribuojnë për rritjen e dukshmërisë së tij në nivel lokal.
Prezenca e Avokatit të Popullit në media, gjithashtu është shumë e rëndësishme. Qytetarët 

duhet të dinë për Institucionin dhe cilat janë kompetencat e tij, në mënyrë që të njëjtit të ndihen 
të mbrojtur.

Gjatë kryerjes së funksioneve të rregullta, lidhur me mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave 
të njeriut në vend, Avokati i Popullit duhet të realizoj bashkëpunim të rregullt me organizatat 
qytetare dhe institucionet përkatëse qeveritare e që duhet të jetë qendra e punës së Avokatit të 
Popullit.

Stimulimi i bashkëpunimit formal është veçanërisht i rëndësishëm në fushën e diskriminimit 
edhe atë për sigurimin e analizës eksperte për raste më komplekse të diskriminimit, si dhe 
identifikimin e llojeve specifike të dukurive diskriminuese, me qëllim të zhvillimit të strategjive për 
zgjidhjen e problemeve të këtilla.

Në kushte kur Avokati i Popullit ndërmjetëson midis qytetarëve dhe administratës, shkalla e 
bashkëpunimit padyshim e ilustron nivelin të cilin e ka arritur shteti në ndërtimin dhe funksionimin 
e parimeve të cilat e karakterizojnë demokracinë. 

Avokati i Popullit, përmes përvojave të tij në terren dhe përmes bashkëpunimit me shoqërinë 
civile dhe qeverinë – mund të ketë qasje në numër të madh të informatave, të dhënave dhe 
shembujve për praktika të mira, e që duhet të kontribuoj në drejtim të efektivitetit të rritur të 
punës së tij.

Ai ka rol të madh në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, meqë zë një vend unik në kuadër 
të strukturës shtetërore dhe në parim, struktura e tij është midis shtetit dhe shoqërisë civile. Kjo 
strukturë organizative mundëson që Avokati i Popullit ta realizoj mbrojtjen e të drejtave të njeriut 
në nivel më të lartë. 

Parimet e Parisit përcaktojnë se institucionet nacionale për të drejtat e njeriut, në  
këndvështrimin e të cilit përfshihet edhe Avokati i Popullit, duhet të kenë kompetencë për promovimin 
dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, në shtrirje sa më të madhe e cila do të garantohet me ligj. 
Sipas Parimeve të Parisit, Avokati i Popullit mund të reagoj për gjendje që kanë të bëjnë me të 
drejtat e njeriut dhe të cilat e prekin çdo trup shtetëror kompetent, të promovojë harmonizimin e 
ligjeve dhe praktikave me standardet ndërkombëtare, të stimuloj implementimin e standardeve 
ndërkombëtare, të kontribuoj në raportet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, të merr pjesë në 
rritjen e vetëdijes publike për të drejtat e njeriut dhe të bashkëpunoj me institucione të tjera për 
të drejtat e njeriut.

Me ndryshimet e fundit të Ligjit për Avokatin e Popullit, nga data 29 shtator të vitit 201637, 
u miratuan ndryshime në drejtim të fuqizimit dhe zgjerimit të kompetencave, funksionimit dhe 
pavarësisë së Institucionit. Këto ndryshime, njëherësh nënkuptojnë edhe kushte për fitimin 
e Statusit “A” për institucion nacional për të drejtat e njeriut dhe prandaj janë në drejtim të 
harmonizimit me Parimet e Parisit. Këto ndryshime ishin të domosdoshme edhe për shkak të 
harmonizimit të legjislacionit vendas me Protokollin Fakultativ të Konventës Kundër Torturës dhe 
Llojeve tjera të Trajtimit Brutal, Jonjerëzor, Nënçmues ose Ndëshkues. Me këto ndryshime janë 
rritur kompetencat e Avokatit të Popullit për promovimin e të drejtave të njeriut, monitorimin e 
gjendjes me respektimin e tyre dhe sugjerimin për nevojën e mbrojtjes së tyre. 

37 Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Avokatin e Popullit, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 181/2016.
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Së këtejmi, Ombudsmani, në mënyrë aktive, mund t’i promovojë të drejtat e njeriut, të 
zbatoj hulumtime përkatëse, të organizojë aktivitete edukative, ta njoftoj publikun në kohë dhe me 
rregull, të bashkëpunoj me sektorin civil, organizatat ndërkombëtare dhe me publikun akademik, 
si dhe të ngre iniciativa për harmonizimin e akteve normative me standardet ndërkombëtare dhe 
rajonale për të drejtat e njeriut. 

Avokati i Popullit fitoi edhe zgjerimin e mandatit të tij dhe tani mund të veproj si “mik i 
gjykatës”, përkatësisht mund të merr pjesë në të gjitha fazat e procedurës gjyqësore. Me këto 
ndryshime, AP ka të drejtë të informohet për seanca të caktuara gjyqësore, t’i mundësohet këqyrje 
në të gjitha shkresat dhe në mënyrë aktive të merr pjesë në procedurë, me të drejtë që të kërkoj 
dhe të jep propozime dhe mendime. Nga ana tjetër, gjykata duhet t’i merr parasysh kërkesat, 
propozimet, rekomandimet ose sugjerimet e tij të paraqitura deri te organet ndaj të cilave vepron 
me kompetencë për procedurat të cilat udhëhiqen pranë Avokatit të Popullit.

Me ndryshimet e Ligjit për Avokatin e Popullit, në vitin 2009, u formua edhe Seksioni i 
posaçëm për parandalimin e torturës dhe llojeve tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues ose 
ndëshkues – Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN).

Në bazë të ratifikimit të Protokollit Fakultativ të Konventës Kundër Torturës, Avokati i 
Popullit vepron në cilësinë e Mekanizmit Parandalues Nacional, me mundësi për bashkëpunim dhe 
dakordësi paraprake të përfshihen shoqatat qytetare, si dhe organizatat me status të organizatave 
humanitare. 

Avokati i Popullit, në çdo kohë, pa paralajmërim dhe leje të institucionit kompetent, mund 
të kryej këqyrje dhe të bisedojë me personat e privuar nga liria, pa prezencën e personave 
zyrtarë dhe të punësuarve në institucion. Për vizitat e realizuara, përpilohet raporti vjetor i cili 
prezantohet publikisht. Personat udhëheqës dhe personat e autorizuar në organe, organizata dhe 
institucione, në të cilat personat privohen nga liria, e kanë për detyrë t’i shqyrtojnë sugjerimet dhe 
rekomandimet e Avokatit të Popullit, i cili vepron në cilësinë e Mekanizmit Parandalues Nacional 
dhe ta njoftojnë më së voni në afat prej 30 ditësh, nga dita e pranimit të Raportit të veçantë për 
zbatimin e mundshëm të masave.

Avokati i Popullit mund të ketë rol aktiv në fushën ndërkombëtare edhe atë si përmes 
anëtarësimit në organizata dhe rrjete përkatëse ndërkombëtare ashtu edhe si palë e tretë 
ndërhyrëse para gjykatave ndërkombëtare. 

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut lejon ndërhyrjen efektive të palës së tretë në 
procedurë. Ajo çdoherë ka pasur politikë relativisht liberale në lidhje me dhënien e së drejtës 
së ndërhyrjeve nga palët e treta. Numri i ndërhyrjeve është dukshëm më i lartë për shkak të 
interesimit të organizatave joqeveritare dhe institucioneve nacionale për të drejtat e njeriut. 

Gjykata, në përgjithësi, i shfrytëzon mirë ndërhyrjet nga palët e treta. Rregulli i vendosur mirë 
është se pala e tretë ndërhynë me prezantimin e informatave shkencore, të dhënave statistikore 
dhe studimeve të tjera, të cilat tregojnë politikë të caktuar ose praktikë të nevojshme për lëndën 
konkrete. Ndërhyrjet efektive fokusohen edhe mbi të drejtën krahasuese ndërkombëtare dhe 
nacionale. 

Ndërhyrjet në procedurat para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ), të 
paraqitura nga ana e Institucioneve Shtetërore Nacionale për të drejtat e njeriut në të cilat, mes 
tjerash, edhe Avokati i Popullit, kanë zhvillim në rritje dhe pozitiv. Ndërhyrjet e deritanishme, 
për shembull, i përfshijnë edhe ato të Komisionit për Barazi dhe të Drejta të Njeriut për Anglinë 
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dhe Uells-in në Al-Saadoon and Mufdhi kundër Britanisë së Madhe38 (transferim të personave 
të paraburgosur në paraburgim në Irak) dhe Eweida dhe të tjerët kundër Britanisë së Madhe39 
(manifestimi i religjionit gjatë punësimit), Komisioni i atëhershëm për të drejtat e njeriut i Irlandës 
në O’Keeffe kundër Irlandës40 (mbrojtja nga abuzimi seksual nga ana e mësimdhënësit) dhe ish-
Grupi Evropian i Institucioneve për të Drejtat e Njeriut, ndërsa aktualisht institucioni Rrjeti Evropian 
i Institucioneve Nacionale për të Drejtat e Njeriut41, i cili ka marrë pjesë në lëndën Gauer dhe të 
tjerë kundër Francës42 (sterizilim pa dhënien e pëlqimit) dhe në lëndën D.D. kundër Lituanisë43 
(hyrja e dhunshme në institucionin e psikiatrisë dhe veprimi i padrejtë me kujdestarinë).

Organizatat joqeveritare, me interesim të gjerë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, 
shpeshherë kanë intervenuar si palë të treta në procedurat para Gjykatës Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut. 

Ndërhyrjet e rëndësishme dhe të vlerësuara para GJEDNJ i përfshijnë intervenimet e 
organizatave: AIRE Centre44, Amnesty45, the International Commission of Jurists46, European Roma 
Rights Center47 etj. 

Përvojat tregojnë se Institucioni Avokat i Popullit nuk mund të ketë praktikë të suksesshme me 
zbatimin e normave juridike ligjore, nëse ky Institucion nuk posedon resurse përkatëse financiare 
dhe njerëzore. 

Duke e pasur parasysh rëndësinë e mbrojtjes, avancimit dhe promovimit të të drejtave të 
njeriut dhe rolit të dhënë të Avokatit të Popullit në këtë fushë, nevojitet mundësimi i punës papengesë 
e tij në të gjitha segmentet e kryerjes së funksionit të tij, duke e përfshirë edhe bashkëpunimin 
me sektorin joqeveritar, si dhe pjesëmarrjen në organizatat dhe rrjetet ndërkombëtare të cilat 
shpeshherë intervenojnë edhe në procedurat para institucioneve të ndryshme ndërkombëtare, 
përfshirë edhe Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Sigurimi i statusit të këtillë të Avokatit të Popullit është obligim i shtetit, i cili duhet ta 
vlerësoj dhe mundësojë pavarësinë e tij si segment themelor të funksionimit të tij. Pavarësia 
funksionale nuk e përfshin vetëm buxhetin e pavarur, por edhe sigurimin e resurseve njerëzore 
dhe implementimin efikas të masave dhe rekomandimeve të propozuara të cilat janë përfshirë 
në raportet vjetore dhe janë pranuar nga organet relevante shtetërore të cilat kryejnë funksion 
ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor. 

38 Al-Saadoon and Mufdhi kundër Britanisë së Madhe, Application no. 61498/08.
39 Eweida dhe të tjerë kundër Britanisë së Madhe, Applications no. 48420/10, 59842/10, 51671/10 and 36516/10.
40 O'Keeffe kundër Irlandës , Application no. 35810/09.
41 European Network of National Human Rights Institutions, http://ennhri.org/.
42 Gauer dhe të tjerë kundër Francës, Application no. 61521/08.
43 D.D. kundër Lituanisë, Application no. 13469/06.
44 http://www.airecentre.org
45 https://www.amnesty.org
46 https://www.icj.org/
47 http://www.errc.org/
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Vaska Bajramovska-Mustafa, Zëvendëse-Avokate e Popullit

FUQIZIMI I ROLIT TË AVOKATIT TË POPULLIT NË KONTEKST TË 
MBROJTJES SË TË DREJTAVE TË FËMIJËVE DHE PERSONAVE ME AFTËSI 

TË KUFIZUAR

Avokati i Popullit, që nga themelimi i Institucionit e deri më sot, vëmendje të veçantë u 
përkushton fëmijëve si kategori vulnerabile. Përkatësisht, në vitin 1999 në kuadër të Institucionit u 
formua Seksioni për mbrojtjen e fëmijëve, i cili duke u udhëhequr nga parimi “çdoherë vendime më 
të mira dhe në interes më të mirë të fëmijës”, përveç veprimit sipas parashtresave, në plan më të 
gjerë ndërmori numër të madh të aktiviteteve, të një rëndësie të veçantë për zhvillimin, mbrojtjen 
dhe edukimin e fëmijëve për të drejtat e tyre. 

Duke e pasur parasysh vulnerabilitetin e fëmijëve/personave me aftësi të kufizuar, sidomos 
mosgatishmërinë e institucioneve për pranimin e tyre si subjekte me të drejta dhe obligime 
të posaçme, angazhimet e Avokatit të Popullit, gjatë ekzistimit 20- vjeçar, janë në drejtim të 
parandalimit, mbrojtjes por edhe promovimit të të drejtave të fëmijëve dhe sigurimit të respektimit 
të këtyre të drejtave nga ana e atyre të cilët detyrë primare e kanë mbrojtjen e fëmijëve, përkatësisht 
të drejtat dhe interesin më të mirë të tyre. 

Edhe pse, në punën e këtij Institucionit vëmendje e veçantë i përkushtonte fëmijëve dhe 
personave me aftësi të kufizuar, megjithatë formalisht dhe juridikisht në vitin 2009, me ndryshimet 
dhe plotësimet e Ligjit për Avokatin e Popullit, u formua Seksioni i posaçëm për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuar, i cili konform ndryshimeve të ligjit në 
vitin 2016, ky Seksion i posaçëm ka kompetencë t’i ndjek gjendjet dhe t’i mbroj të drejtat e 
fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuar, ndërsa përveç mbrojtjes, në mandatin e Avokatit të 
Popullit është promovimi i të drejtave të këtyre personave. 

Nga veprimi, i pakontestueshëm është konstatimi se fëmijët janë grupi vulnerabil i shoqërisë, 
i cili për shkak të moshës dhe maturimit të pamjaftueshëm i ekspozohen dhunës, eksploatimit 
dhe viktimizimit nga të rriturit, ndërsa fëmijët/personat me aftësi të kufizuar janë në margjina, 
të pranuar pamjaftueshëm nga të tjerët. Duke i marrë parasysh dispozitat e Konventës për të 
Drejtat e Njeriut, të cilat garantojnë barazi të fëmijëve në qasjen dhe realizimin e të drejtave, si 
dhe obligimin e shtetit që këto dispozita ta shndërroj në normë ligjore, së këtejmi duke e marrë 
parasysh edhe Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar, Avokati i Popullit në 
vazhdimësi angazhohet për implementimin më efikas dhe të plotë të dispozitave të konventave, 
me qëllim të realizimit papengesë të të drejtave në familje, në institucione/organe, në bazë të 
barabartë me të tjerat. 

Gjatë gjithë këtyre viteve, Avokati i Popullit i promovonte të drejtat e fëmijëve dhe personave 
me aftësi të kufizuar, duke realizuar takime me ta, duke i njohur me të drejtat dhe obligimet e 
tyre, mënyrat e realizimit të të drejtave dhe mekanizmat mbrojtës. Njëkohësisht, përmes këtyre 
takimeve i potenconte problemet me të cilët ballafaqohen fëmijët, por edhe familjet e tyre, 
veçanërisht të fëmijëve me aftësi të kufizuar në realizimin e të drejtave të tyre, duke i inkurajuar 
që t’i shfrytëzojnë mekanizmat për mbrojtje. Po ashtu, i trajnonte fëmijët që ata vet ose përmes 
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përfaqësuesve të tyre në shkolla (kryetarë të klasave, bashkësi shkollore, avokatë të popullit 
për fëmijë dhe ngjashëm) t’i përfaqësojnë të drejtat e tyre dhe t’i mbrojnë nga cenimet dhe 
mosrespektimi.    

Në këtë kontekst, për shkak të përfshirjes së pamjaftueshme të vet fëmijëve në marrjen e 
vendimeve të cilat i prekin ata, angazhimet e Avokatit të Popullit janë në drejtim të përmirësimit 
të participimit të fëmijëve në aktivitetet në të cilat, në çfarëdo qoftë mënyre involvohen fëmijët, 
respektimi i mendimit të tyre, si dhe inkorporimi i minimum standardeve për mbrojtje shëndetësore, 
arsim, mbrojtje sociale dhe ngjashëm. Njëherësh, angazhohet për respektimin e parimeve 
themelore të cilat kanë prioritet gjatë mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, ndërsa ato janë interesi 
më i mirë, mosdiskriminimi dhe e drejta e fëmijës për të marrë pjesë në të gjitha vendimet dhe 
aktivitetet të cilat kanë të bëjnë me ta. Për Avokatin e Popullit të gjithë fëmijët janë të barabartë 
në të drejtat e tyre, ndërsa shteti e ka për detyrë të gjejë mënyra dhe mekanizma për ta siguruar 
qasjen e barabartë dhe papengesë në realizimin e të drejtave. 

Së këtejmi, nuk guxon të injorohet fakti se Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi 
të Kufizuar nuk konstatoi ndonjë të drejtë të re nga ato që janë pranuar dhe garantuar deri më 
tani për fëmijët/personat me aftësi të kufizuar. Kjo Konventë vetëm i sqaroi dhe i dha orientimet 
për realizimin e tyre, me çka nuk duhet të na befasoj këmbëngulësia e Avokatit të Popullit dhe 
rekomandimet e tij që shteti të ndërmerr veprime më serioze, të dukshme dhe efikase, përfshirë 
edhe ndryshimet normative në legjislacion, me qëllim të implementimit të të drejtave në praktikë, 
avancimin e tyre, me qëllim të krijimit të mundësive të barabarta për të gjithë.

Në përputhje me mandatin dhe kompetencat, Avokati i Popullit në periudhën në vijim gjithsesi 
do ta monitoroj veprimin e organeve kompetente, punonjësve arsimorë, shëndetësor dhe social, 
policisë, avokatëve, nëpunësve gjyqësorë dhe të gjithë subjekteve të tjerë të cilët punojnë në 
sferën e realizimit dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve dhe të drejtave të personave me aftësi 
të kufizuar, me tendencën që të jenë parime thelbësore prijëse nga të cilat udhëhiqen organet 
dhe institucionet kompetente gjatë veprimit dhe punës me fëmijë dhe me personat me aftësi të 
kufizuar. 



268

Ixhet Memeti, Avokat i Popullit, 
fjalimi në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, Shkup, nëntor 2017

RAPORTI VJETOR PËR NIVELIN E SIGURIMIT TË RESPEKTIMIT, 
AVANCIMIT DHE MBROJTJES SË LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË NJERIUT 

PËR VITIN 2016

Të nderuar deputetë, 
Para jush e keni Raportin për gjendjet me liritë dhe të drejtat për vitin 2016. 
Me keqardhje Ju informoj se në të njëjtin nuk janë konstatuar ndryshime pozitive por, 

përkundrazi, konstatoj stagnim, ndërsa në disa fusha edhe regres, e që konfirmohet edhe me 
numrin e rritur të cenimeve të konstatuara të të drejtave dhe lirive të njeriut, për katër për qind.

Kishim dhe ende kemi institucione skajshëm të politizuara dhe jofunksionale, ndërsa disa prej 
tyre, për shkak të partizimit të skajshëm, u vunë në shërbim të partisë. Veprim policor joprofesional 
dhe brutal, përdorim të jashtëligjshëm të forcës nga policia e burgjeve ndaj personave të dënuar 
dhe mungesë të mbrojtjes sistematike shëndetësore në institucionet ndëshkuese-korrektuese, 
mangësi në sistemin pensional me pasoja të dëmshme për të siguruarit, mossigurim i mjeteve për 
pagesë të të drejtave nga mbrojtja sociale, cenim të së drejtës së punësimit të personave me aftësi 
të kufizuar, deportim të paligjshëm të refugjatëve, arkëtim të paligjshëm të taksës radiodifuzive 
dhe ujit, tatimim të paligjshëm të qytetarëve, si dhe joprofesionalizëm në punën e organeve 
zgjedhore.

Në vitin raportues proceduam 4.718 raste, nga të cilat në periudhën raportuese u pranuan 
3.775 ankesa, kurse 37 u hapën me iniciativë personale. 

Konstatuam 1.523 cenime të lirive dhe të drejtave të njeriut, ndërsa në 1.358 raste u pranuan 
intervenimet. Kjo, për fat të keq, nuk ndodhi me rekomandimet për dobësitë e konstatuara për 
gjendjet e përgjithshme për të cilat hartuam numër të madh të raporteve të veçanta dhe për të 
cilat kompetentët nuk kanë vepruar.

Të nderuar deputetë,
Keqtrajtim gjatë kryerjes së detyrës dhe trajtim jonjerëzor, nënçmues dhe johuman të 

policisë, konstatuam në protestat masive të qytetarëve kundër vendimit të kryetarit të shtetit për 
falje të një grupi më të madh të funksionarëve dhe personave zyrtarë, si dhe gjatë transportit të 
të akuzuarve në rastin e Kumanovës. 

Mirëpo, as hetimi e as provat e grumbulluara nga ana jonë, nuk ishin të mjaftueshme që 
Republika e Maqedonisë të dëshmojë se ka hetim efektiv kundër brutalitetit policor dhe ndëshkimit, 
me çka vazhdon mosndëshkimi i nëpunësve policorë - dukuri e cila kontribuon që qytetarët të mos 
ndihen të sigurt.

Vazhdoi përmirësimi deklarativ i kushteve në burgje, të burgosurit edhe më tej qëndrojnë 
në kushte tejet johumane dhe jonjerëzore, ndërkaq u është mohuar edhe e drejta e mbrojtjes 
shëndetësore edhe pse e kanë të garantuar. Në burgje, në orët e pasdites, në vend të mjekut, 
mjekojnë të burgosurit, edhe atë vetëm për shkak se autoritetet tanimë tre vjet nuk i zbatojnë 
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rekomandimet tona – mbrojtja shëndetësore të kthehet në Drejtorinë për Ekzekutimin e 
Sanksioneve dhe të sigurohet qasje adekuate dhe efikase në shërbimet mjekësore, përmes 
sigurimit të kontrolleve në kohë dhe të rregullta gjatë gjithë ditës. (derisa e hartonim Raportin 
vjetor u hapën edhe 6 procedura të reja për hetimin e shkaqeve të vdekjes të të burgosurve në 
institucionet ndëshkuese-korrektuese, e që brengos akoma më shumë dhe e ndjej për obligim t’i 
alarmoj kompetentët). 

Konstatova problem serioz në fushën e sigurimit pensional, i cili nëse nuk zgjidhet, do të 
dëmtojë seriozisht një grup të madh të qytetarëve me pensione pleqërie të ulëta, për shkak 
të anëtarësimit të tyre në shtyllën e dytë pensionale. Të siguruarit sqarojnë se gjatë lidhjes së 
marrëveshjes nuk u është bërë me dije dhe se janë vënë në lajthitje, kështu që me qëllim të 
mbrojtjes të të drejtave të këtyre qytetarëve, përkatësisht që ata ta realizojnë pensionin real, 
kërkova ndryshime ligjore në drejtim të fshirjes së kësaj kategorie të të siguruarve nga Regjistri i 
shtyllës së dytë pensionale, si dhe analizë të detajuar për të gjithë të siguruarit në shtyllën e dytë 
pensionale, me qëllim që të pengohet anëtarësimi në dëm të qytetarëve.

Shfrytëzuesit e të drejtave për mbrojtje sociale, si kategori vulnerabile, në vend të tejkalimit 
të rrezikut social u ekspozuan në varfëri edhe më madhe dhe për këtë askush nuk mban përgjegjësi. 
Publikisht sugjerova se, nëse nuk sigurohen mjete për realizim thelbësor, nuk mund të ketë asnjë 
dobi nga e drejta e njohur vetëm në letër. (Madje, as sistemi i ndihmës juridike falas nuk është 
adekuat për këtë kategori të qytetarëve dhe të njëjtit, për shkak të procedurave të komplikuara 
burokratike, nuk mund ta shfrytëzojnë këtë të drejtë në mënyrë efikase).

Punësimet grupore, qoftë mbi bazë etnike ose partiake, është projekt me të cilin bëhet 
manipulim i vrazhdë i qytetarëve. Pa një analizë konkrete të nevojave të administratës nuk 
mund të flasim për sistem administrativ me kualitet, ndërsa tejet dëshpërues është konstatimi se 
administrata, në vend që të punojë në dobi të qytetarëve, punon për hesap të partive. Shqetësuese 
janë edhe dukuritë kur institucionet zbatojnë agjenda partiake. Disa herë e kam kritikuar 
funksionimin e institucioneve edhe pas caktimit të ministrave plotësues. (Ministrat plotësues, 
përveç se akuzoheshin, ditë për ditë, njëri tjetrin, nuk kontribuuan për avancimin e të drejtave të 
qytetarëve, përkundrazi, në mënyrë plotësuese i pamundësonin).

Televizioni i Maqedonisë me këmbëngulje e injoron rekomandimin e Avokatit të Popullit për 
pastrimin e Regjistrit të obliguesve, si dhe të merr vendim për fshirjen dhe kthimin e mjeteve të 
cilat i ka arkëtuar në mënyrë të paligjshme në emër të këtij detyrimi, me çka vazhdon në mënyrë 
të paligjshme të financohet me mjetet e qytetarëve.

Drejtoria për të Ardhurat Publike, në procedurat e vlerësimit të pronës dhe pasurisë dhe 
caktimit të tatimit personal mbi të ardhurat e padeklaruara dhe të pa tatimuara, vepron në mënyrë 
selektive dhe jashtë dispozitave ligjore. Krahas kësaj, këto procedura zvarriten pa arsye, nuk 
respektohen mendimet juridike dhe sugjerimet nga vendimet e gjykatave, ndërsa qytetarët të cilët 
janë palë mbahen nën presion dhe pasiguri të vazhdueshme.

Nga ana tjetër, NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi” Shkup, një numër të madh të qytetarëve e 
habiti me llogaritë e ashtuquajtura të jashtëzakonshme, shumat e të cilave arrinin deri në qindra 
mijë denarë (rasti më ekstrem është llogaria me shumë mbi një milion denar). Edhe pas të gjitha 
sugjerimeve se nuk ekziston bazë ligjore për lëshimin e llogarive të këtilla, kjo ndërmarrje publike 
nuk pranoi asnjë sugjerim të Avokatit të Popullit, por vazhdoi me praktikën e punës së jashtëligjshme 
(puna kundër ligjore vazhdoi edhe gjatë këtij viti. Para disa ditësh hapëm procedurë për qytetarë 
të cilët kanë pranuar llogari të jashtëzakonshme për ujë për një muaj prej mbi një milion denarë, 
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dhe një tjetër rreth dy milionë denarë. Pyes, ku është fundi i arbitraritetit dhe punës së paligjshme 
të udhëheqësisë së NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi”).  

EVN Maqedoni, në raste të caktuara vepronte në mënyrë selektive, në aspekt të shkyçjes dhe 
arkëtimit të borxheve të vjetra të qytetarëve, ndërsa kualiteti i energjisë dhe shërbimeve të ofruara 
ishin jashtë standardeve të përcaktuara dhe marrëveshjet e lidhura. Njëkohësisht, për kategoritë 
e varfra të qytetarëve nuk janë përcaktuar me ligj kriteret për fitimin e statusit të konsumatorëve 
të mbrojtur, por atë me Program e bën Qeveria me çka i tejkalon kompetencat e saj. 

Vitin e kaluar në mënyrë aktive e ndoqëm procesin zgjedhor me qëllim të mbrojtjes së 
të drejtës zgjedhore të qytetarëve, me ç’rast konstatova se edhe në këto zgjedhje Komisioni 
Shtetëror Zgjedhor, si dhe të gjitha organet e tjera kompetente për zbatimin e procesit zgjedhor 
dështuan në pritshmëritë për zbatimin kualitativ të zgjedhjeve. Edhe më tutje kemi Listë zgjedhore 
me probleme, konkretisht, një grupi të madh të të burgosursve, të personave të vendosur në azilet 
e pleqve etj., iu cenua e drejta e votimit, persona të cilët asnjëherë nuk ishin larguar nga vendi dhe 
të cilët posedojnë dokumente të vlefshme, vetveten e gjenin në listat për mërgimtarë.  

Komisioni Shtetëror Zgjedhor nuk pati guxim ta zbatoj ligjin dhe t’i fshijë votuesit fiktivë, 
por fajin për këtë e hidhnin me Ministrinë e Punëve të Brendshme (konkretisht, në ditën e votimit 
qytetarët personalisht, në zyrën e Avokatit të Popullit, shprehën revoltë për shkak se edhe pse 
kishin lajmëruar, në adresat e tyre, edhe më tutje kishte zgjedhës të cilët realisht nuk jetojnë aty). 

Funksionimi i sistemit të jurisprudencës edhe më tutje mbetet problem i madh për të 
cilin konstatova një sërë dobësish të cilat kanë pasoja të drejtpërdrejta mbi realizimin efikas 
dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, veçanërisht zbatimin e parimit të gjykimit në afat të 
arsyeshëm. Gjykata Supreme, e cila është kompetente t’i mbroj qytetarët për respektimin e këtij 
parimi, të njëjtin në procedurat për mbrojtje nuk e respekton. 

Të nderuar deputetë, 
Jua prezantova disa dukuri më karakteristike, me qëllim që tua pasqyroj gjendjen me 

respektimin e të drejtave të qytetarëve edhe pse në shumë fusha të tjera janë konstatuar probleme 
me respektimin dhe realizimin e lirive dhe të drejtave të qytetarëve.  

- Gjithnjë e më të shpeshta janë ankesat e qytetarëve në lidhje me projektin “Termini im”, 
i cili në vend që të kontribuojë që në mënyrë më të thjeshtë dhe efektive të realizohet mbrojtja 
shëndetësore, shkaktoi kaos në shëndetësinë publike. 

- Gratë e Shuto Orizarës edhe më tutje janë lënë pa mbrojtje të rregullt dhe të vazhdueshme 
gjinekologjike. 

- Nuk ka përparim të dukshëm as sa i përket respektimit të fëmijëve dhe të drejtave të tyre 
në familje, në institucione dhe ente për mbrojtje, respektimit të mendimit të tyre dhe pjesëmarrjes 
në marrjen e vendimeve, ndërsa nën çdo nivel është gjendja sa i përket respektimit të të drejtave 
të fëmijëve të pashoqëruar refugjatë.

Në periudhën raportuese, jo vetëm që nuk vërehet përmirësim sa i përket respektimit të 
parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit, përkundrazi, kemi rritje të ankesave për trajtim të 
pabarabartë edhe atë për 20 për qind, me ç’rast më të shumtë janë ato që kanë të bëjnë me 
diskriminimin në marrëdhënien e punës në administratën publike, e që janë mbi bazë politike.

Duke e ndjekur zbatimin e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat konstatova progres 
imagjinar, edhe pse ende është i madh numri i institucioneve të cilat nuk e kanë arritur nivelin e 
kënaqshëm të këtij parimi. Nuk ka ndryshim të dukshëm në realizimin e tij, veçanërisht kur bëhet 
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fjalë për pjesëtarët e bashkësive më të vogla të cilat nuk i përkasin bashkësisë maqedonase dhe 
asaj shqiptare dhe sistematizimi i tyre në vende udhëheqëse të punës.

Dua të theksoj se edhe më tutje ka institucione të cilat nuk e kuptojnë rolin e Avokatit të 
Popullit, krahas obligimit ligjor ato thjeshtë nuk bashkëpunojnë, ndërsa disa e pengojnë vrazhdë 
punën e tij. Për shkak të mosbashkëpunimit dhe pengimit të punës nga ana e Ministrisë së Punës 
dhe Politikës Sociale, Shëndetësisë, të Punëve të Brendshme, Drejtësisë, Prokurorisë Publike, 
Drejtorisë për të Ardhurat Publike dhe NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi” - Shkup, Avokati i Popullit 
nuk arriti t’i mbroj të drejtat e qytetarëve.

Si titullar i Institucionit, i cili i promovon dhe i mbron liritë dhe të drejtat e njeriut, ndjej 
përgjegjësi të shpreh shqetësimin e madh për praninë gjithnjë e më të madhe të gjuhës së urrejtjes, 
si në media ashtu edhe në rrjetet sociale, veçanërisht që këtë gjuhë të urrejtjes e përdorin persona 
publikë, bartës të funksioneve të larta dhe e njëjta nuk sanksionohet.  

Demokracia nuk nënkupton ofendim dhe mosrespektim të mendimit ndryshe, përkundrazi, 
secili mund të mos pajtohet me atë që e thotë tjetri, por është e virtyt ta respektoj atë. Mediat, 
përmes informimit objektiv, mund të ndihmojnë dhe i thërras të ndihmojnë në tejkalimin e kësaj 
situate dhe të kontribuojnë në promovimin, avancimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të 
njeriut. 

Të nderuar deputetë,
Këto janë dukuritë që lënë më së shumti përshtypje sa i përket cenimit të të drejtave të 

qytetarëve. Në Raportin vjetor, i cili u është dorëzuar, janë përshirë më shumë raste dhe janë 
pasqyruar gjendjet në të gjitha fushat e jetës shoqërore lidhur me respektimin e të drejtave dhe 
lirive, me konstatime dhe sugjerime për çdo fushë, respektivisht për çdo të drejtë. Pres që Raporti 
të zgjoj interesim për shqyrtim serioz nga ana Juaj dhe nga pushteti ekzekutiv me qëllim të 
ndërmarrjes së masave përkatëse për tejkalimin e dobësive të konstatuara në fushën e lirive dhe 
të drejtave të njeriut. 

Konform Ligjit të ri, pres Kuvendi të miratoj masa për zbatimin e rekomandimeve të Avokatit 
të Popullit për tejkalimin e dobësive të konstatuara.

Ju faleminderit.
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Goran Mihajllovski, САКАМДАКАЖАМ.МК

NGA SHPRESA E FUNDIT DERI NË STACIONIN E PARË

Kush është Ombudsmani? 
Ndoshta nuk do ta besoni por, në disa raste, mua vërtetë më ka ndodhur t’ua shpjegoj 

njerëzve se çka qëndron pas kësaj fjale që është kaq e çuditshme dhe e vështirë për ta shqiptuar 
dhe cili është roli i tij në shoqërinë që do të duhej të zhvillohej në një shtet normal. Dhe kjo më ka 
ndodhur gjatë bisedave me njerëzit për të cilët, sipas mjedisit social dhe nivelit të tyre të arsimit, 
kam konsideruar se është normale ta dinë se çka do të thotë fjala Ombudsman. 

Por nuk është vetëm tek fjala dhe shqiptimi. Ne, në gjuhën tonë amë, kemi një emër shumë të 
bukur dhe të thjeshtë për institucionin për të cilin flasim – Avokati i Popullit. Pra, sipas përkufizimit, 
ai është dikush që kujdeset për të drejtat e qytetarëve. Më qartë se kjo - shëndet. 

Ama, edhe kjo nuk është e qartë. Sepse, kur njerëzve tanë ua përmend të drejtën, atyre 
u ngrihen përpjetë qimet e kokës. Dhe kjo ndodh sepse menjëherë asocon në gjykata, avokat, 
ankesa, lutje, vula të taksave, shpenzime, sorollatje nga dera në derë, maltretim nëpër korridore 
dhe sportele...

E pra, kjo është ajo që njerëzit nuk e dinë për Avokatin e Popullit. Se ai është këtu pikërisht 
për t’ju ndihmuar njerëzve që ta realizojnë drejtësinë e humbur diku nëpër korridore, sportele 
dhe prapa dyerve të institucioneve shtetërore. Avokati i Popullit është ai që duhet t’u ndihmoj 
qytetarëve të dinë të gjenden dhe të mos humben nëpër labirintet, të cilat i ka krijuar burokracia 
shtetërore. Dhe kjo është - falas. 

Po, është e vështirë t’ia dalësh mbanë. Veçanërisht kur je vet. Për një gjë të këtillë u 
ndërgjegjësova kur në redaksinë time САКАМДАКАЖАМ.МК filluam me publikimin e një sërë 
tekstesh lidhur me historitë që burojnë nga lëndët e Avokatit të Popullit. Ato janë histori të 
zakonshme. Histori njerëzore për njerëzit të cilët janë si ne, të cilët në një moment të jetës, janë 
përballur me ndonjë problem me shtetin, e që nuk janë fajtor për këtë.  

Historia e parë që e publikuam ishte historia për padrejtësinë që tre institucione shtetërore 
e kishin kryer me njerëzit të cilët në familjet e tyre kanë të sëmurë me “Fibrozë cistike.” Shteti ua 
kishte ndërprerë ndihmën që ua kishte dhënë në bazë të sëmundjeve të rralla. Përse? Për arsye 
se, për t’i numëruar si sëmundje të rralla duhej të kishte më pak se 100 pacientë, ndërsa ata kanë 
qenë 110. Mashtrim tipik burokratik. 

Këta njerëz iu drejtuan Avokatit të Popullit. Avokati i Popullit inicioi një nismë deri te 
institucionet shtetërore që t’u kthehen të drejtat të cilat ua kishin marrë. Ndërsa shteti vepron në 
mënyrën e tij. Ata janë vetëm diçka më shumë se 100. Ata janë  diç më shumë se 100 familje. Parë 
nga aspekti i numrit të votuesve – asgjë e rëndësishme që të shqetësohen partitë. 

Parë nga aspekti i numrit të lexuesve – asgjë. Por, megjithatë, ata janë vetëm 100 persona 
të sëmurë. Sa veta do të interesoheshin për historitë e këtyre njëqind familjeve? 

E publikuam tekstin e parë. Me historinë njerëzore të nënës e cila kishte fëmijë të sëmurë 
me “Fibrozë cistike”. Dhe me fotografitë e funksionarëve shtetërorë, të cilët ishin në krye të 
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institucioneve e të cilët ua kishin hequr ndihmën dhe nuk i kishin respektuar rekomandimet e 
Avokatit të Popullit për tua kthyer këtë ndihmë. Rezultatet e para ishin zhgënjyese për mua. 
Vetëm 1.500 njerëz e lexuan këtë histori. Por, nga shërbimet e Zyrës së Avokatit të Popullit më 
thanë: “Goran, ne nuk numërojmë “klikime” dhe “lajke” në Fejsbuk. Ne i numërojmë parashtresat. 
Ndërsa, nga kjo histori pranuam dy parashtresa të reja.” 

Beteja e parë u fitua. Pas më pak se dy muaj, shteti i dëgjoi rekomandimet e Avokatit të 
Popullit dhe ua ktheu ndihmën familjeve të cilat kishin persona të sëmurë me “Fibrozë cistike”. 
Stafi i redaksisë ishte shumë krenar. Dhe, vazhduam t’i publikojmë historitë e njerëzve të thjeshtë. 

Në këtë mënyrë promovohet publikisht Institucioni Avokati i Popullit, me qëllim që të mund 
t’i ndihmohet në kryerjen e punës për të cilën ekziston. Në këtë mënyrë ushtrohet edhe presion 
mbi institucionet shtetërore të cilat i shkelin të drejtat e qytetarëve. Dhe, ajo që është më e 
rëndësishme, qytetarët inkurajohen që ta realizojnë të drejtën e tyre të cilën nuk do të mund ta 
realizonin në mënyrë tjetër. 

Nuk flasim për drejtësinë e grupeve vulnerabile të qytetarëve. Flasim për të gjithë. Të gjithë 
ne jemi vulnerabil, në një ose në mënyrë tjetër. Secili prej nesh, në periudha të caktuara të jetës 
mund të përballemi me padrejtësi të shkaktuar nga organi shtetëror. Publikuam histori për raste në 
të cilat madje as Ombudsmani nuk mund të ndihmonte. Ndonjëherë kjo ndodhte sepse autoritetet 
e qytetit ose ato komunale luanin ping-pong me kontestet bazike pronësore-juridike, ndonjëherë 
jemi ballafaquar edhe me pafuqinë e qytetarit para sjelljes monopole të ndërmarrjeve komunale, 
ndonjëherë padashur zbulonim korrupsion tek nëpunësit e vegjël...  

Çdokush me fatin e vet. Kjo është ajo situatë kur ndihesh i pafuqishëm. Kur, kudo rreth e 
rrotull sheh padrejtësi. Kur ndihesh i vogël dhe i humbur në labirintin e mureve burokratike. Kur 
futesh nga një hall tek tjetri. Kur të përfshinë dëshpërimi. 

Atëherë, Avokati i Popullit të vjen si shpresa jote e fundit për drejtësi. Dhe, është mirë të 
dihet se mund të jetë stacioni i parë. 
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Lora Vidoviq, Avokate e Popullit e Republikës së Kroacisë 

SFIDAT E MANDATEVE TË SHUMËFISHTA TË OMBUDSMANËVE 

Avokati i Popullit është themeluar në sistemin juridik të Republikës së Kroacisë që në fillimet 
e pavarësisë së Kroacisë, me Kushtetutën e vitit 1999. Atëherë është emërtuar si përfaqësues i 
Kuvendit të Kroacisë, i cili i mbron të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve në procedurat 
para administratës shtetërore dhe trupat me autorizime publike.

Gjatë hartimit të ligjit të parë, i cili e përcaktonte mënyrën e punës së institucionit tonë, 
Ligji për Avokatin e Popullit i vitit 1992, fokusin primar të punës e vendosi pikërisht mbi arritjen e 
administrimit të mirë dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve para organeve publike ligjore në 
nivel shtetëror. Kjo ka të bëjë me një sërë fushash administrative: mbrojtja shëndetësore, kujdesi 
social, të drejtat e nëpunësve shtetërorë dhe publikë, të drejtat pronësore dhe banesore e të tjera. 
Një pjesë e konsiderueshme e punës, në ato vite, ishte zgjidhja e problemeve pas konfliktit, siç 
janë: pagesa e pensioneve të realizuara para lufte, parashtresat e refugjatëve dhe të kthyerve për 
vështirësitë me shtetësinë, vendbanimin, kthimin e pronës dhe ngjashëm. Në këtë periudhë, zyra 
punonte në kushte tejet modeste materiale dhe hapësinore dhe me numër të pamjaftueshëm të 
bashkëpunëtorëve, me mundësi të kufizuara për vendosjen e bashkëpunimit efikas dhe të gjerë 
me palët e prekura.

Me ndryshimet e Kushtetutës në vitin 2000, Avokatit të Popullit iu shtua edhe mbrojtja e të 
drejtave kushtetuese dhe ligjore e qytetarëve në procedurat të cilat zhvilloheshin në Ministrinë e 
Mbrojtjes, forcat e armatosura dhe shërbimet e sigurisë, pastaj, mbrojtja e të drejtave të qytetarëve 
para organeve të administratës lokale dhe rajonale, si dhe mbrojtja e të drejtave të administratës 
lokale dhe rajonale para organeve të pushtetit shtetëror.

Në përputhje me tendencat edhe të vendeve të tjera evropiane, gradualisht, nga mbrojtja 
e të drejtave ligjore të qytetarëve në raportin e administratës, kompetenca përhapjes e mbi 
mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Një hap i 
rëndësishëm është realizuar në vitin 2008, kur Avokati i Popullit në përputhje me Parimet e Parisit u 
akreditua me Statusin A pranë KB-së, ndërsa në vitin 2013 pasoi edhe riakreditimi. Me këtë status, 
u konfirmua niveli më i lartë i pavarësisë, të cilin e ruajmë edhe sot, dhe njëkohësisht janë krijuar 
parakushte për zgjerimin e veprimit. Së këtejmi, Zyra nga një hapësirë e ngushtë e veprimit sipas 
parashtresave të qytetarëve, për shembull për kohëzgjatjen e procedurës për sigurim pensional, 
punën e vet e zgjeroi me mundësinë për mbrojtjen e të drejtave të personave më të moshuar edhe 
jashtë procedurës konkrete, qoftë nëse bëhet fjalë për pjesëmarrje në ndryshimin dhe plotësimin 
e rregullave, edukimin për të drejtat e personave të moshuar, vizitave në azilet  për personave të 
moshuar dhe të pamundur etj. Shembuj të ngjashëm ka edhe në fushat e tjera, për shembull, në 
shëndetësi ose në marrëdhëniet e punës, por edhe në shumë sfera të tjera.

Kur në vitin 2008 hartohej Ligji për parandalimin e diskriminimit për nevojat e  përcaktimit 
të direktivave të BE-së, institucionit iu shtua edhe mandati për mosdiskriminim, kështu që ne 
ishim trupi qendror kompetent për parandalimin e tij. Kjo na lejoi të veprojmë sipas ankesave të 
qytetarëve për diskriminim mbi 12 baza në të gjitha fushat e jetës, ndërkaq për herë të parë u 
përfshi edhe veprimi ndaj sektorit privat. Njëherësh, fituam mundësi për pjesëmarrje në procedurat 
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gjyqësore përmes procesit gjyqësor strategjik, ndërkohë që u përforcua edhe veprimi promocional 
dhe për këtë shkak në mënyrë aktive i ndiqnim lëvizjet e paragjykimeve dhe diskriminimit në 
shoqëri. 

Nga viti 2013 veprojmë edhe si Mekanizëm Parandalues Nacional për parandalimin e torturës 
dhe llojeve të tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues, e që përfshin mbrojtjen 
e të drejtave të personave të privuar nga lira, të cilëve u është caktuar çfarëdo qoftë ndalimi, 
arrestimi ose vendosje në vende me mbikëqyrje publike të cilin nuk guxojnë ta braktisin me 
vullnet të tyre. Ky mandat na jep autorizime që pa paralajmërim t’i vizitojmë burgjet dhe repartet 
e paraburgimit, institucionet psikiatrike, azilet e pleqve dhe personave të pamundur, stacionet 
policore – mbi 800 institucione dhe organe në të cilat, në Kroaci gjenden personat e privuar nga 
liria ose me liri të kufizuar të lëvizjes, në mënyrë që të mund të ndikojmë me rekomandimet tona 
në pengesat sistemore për respektimin e të drejtave të tyre njerëzore.

 Përvoja e Kroacisë i tregon të gjitha përparësitë e ndryshimeve graduale në kuadër të 
Institucionit, përkatësisht nevojën që të vihet deri në zgjerimin e kompetencave në mënyrë 
organike, paralelisht me rritjen e përvojës dhe kredibilitetit të institucionit. Gjithsesi, kusht i 
pashmangshëm është që zgjerimi të ndiqet jo vetëm me planifikim themelor, por edhe me zgjidhe 
përkatëse ligjore, si dhe me sigurimin e resurseve të nevojshme.

Gjerësia e mandatit i cili gjendet “nën mbrojtjen” e Avokatit të Popullit të Republikës së 
Kroacisë solli me vete një numër të madh të kushteve për avancimin e punës, e që më së miri 
pasqyrohet në fuqizimin e mekanizmit më të rëndësishëm të Institucionit, dhe ky është Raporti 
vjetor për Kuvendin e Kroacisë. Kjo analizë dhe pasqyrë e gjendjes së të drejtave të njeriut dhe 
dukurive të diskriminimit në Kroaci është përgatitur nga perspektiva e të gjitha mandateve të cilat 
janë pjesë e Zyrës sonë, e që përmbajtjen e bën thelbësore, gjithëpërfshirëse dhe me argumentim 
të detajuar, njëherësh edhe me një numër të madh të rekomandimeve deri te organet kompetente, 
të drejtuara kah mangësitë sistemore në fushën e të drejtave të njeriut dhe diskriminimit.

Gjithashtu, aktiviteti ynë është përforcuar në kontekstin ndërkombëtar për shkak të rolit tonë 
të “urës” midis pjesëmarrësve ndërkombëtarë dhe nacionalë, para së gjithash, përmes njoftimit 
për implementimin e dokumenteve ndërkombëtare dhe përmes mbështetjes së ratifikimit të tyre. 
Gjithsesi, veçanërisht i çmueshëm është edhe zgjerimi i rrethit të bashkëpunëtorëve me të cilët 
shkëmbejmë përvoja dhe praktika të mira, si me KB dhe agjencitë e mekanizmat e tyre, Këshillin 
e Evropës dhe institucionet e BE-së, ashtu edhe me rrjetet e ndryshme në të cilët jemi anëtarë, 
obmudsmanë, institucione nacionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, trupat për barazi dhe 
mekanizmat parandalues nacional nga e gjithë Evropa dhe bota.

Megjithatë, krahas përparësive, zgjerimi i kompetencave të Institucionit, pashmangshëm 
bartë me vete edhe sfida të caktuara, para së gjithash gjatë sigurimit të resurseve përkatëse për 
punë. Kështu, është e domosdoshme të përforcohen kapacitetet e zyrës, përkatësisht të sigurohen 
mjete për punësimin e një numri adekuat të të punësuarve dhe për mbindërtimin e rregullt të 
njohurive dhe aftësive të tyre, si dhe për zbatimin e të gjitha aktiviteteve të nevojshme për 
punë, siç janë vizitat nëpër institucione, udhëtimet ndërkombëtare dhe ngjashëm. Sigurisht se, 
në kontekst të angazhimeve për rritjen e buxhetit, kryesore është të ruhet pavarësia e punës dhe 
vendimmarrjes.

Zhvillimi i Zyrës sonë, gjatë 25 viteve të fundit, çoi deri në krijimin e Institucionit të pavarur 
dhe efikas, proaktiv, ndërkombëtarisht aktiv dhe institucionit emblematik, i cili sot kryeson me 
dy rrjetet më relevante nga fusha e të drejtave të njeriut dhe diskriminimit në Evropë – Rrjeti 
Evropian i Institucioneve Nacionale për të Drejtat e Njeriut (ENNHRI) dhe Rrjeti Evropian i Trupave 
për Barazi (Equinet). 
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GJENDJET NË VENDET E PRIVIMIT NGA LIRIA – ALARMANTE! 

Duke e publikuar Raportin vjetor të gjashtë të Avokatit të Popullit-Mekanizmi Parandalues 
Nacional, për vitin 2016, Avokati i Popullit potencoi se personat e vendosur në vendet e privimit 
nga liria qëndrojnë në kushte jashtëzakonisht të këqija dhe i nënshtrohen trajtimit përçmues, 
johuman dhe jonjerëzor. 

FRAGMENTE NGA PRES – KONFERENCA, SHKUP, KORRIK 2017

Gjendja burgje 

Në Institucionin Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë” dënimin me burgim e vuajnë gjithsej 1.966 
persona të dënuar ose thuaja se dyfish më shumë nga kapaciteti i Institucionit. Kushtet, jo vetëm 
që janë larg standardeve të parashikuara, por drejtpërsëdrejti e cenojnë dinjitetin njerëzor dhe 
qartë e vënë në dukje trajtimin përçmues, johuman dhe degradues.

Gjatë kohës së vizitës në Repartin e pranimit gjetëm 80 persona të cilët në kundërshtim me 
Ligjin ndalohen më shumë se dy muaj para se të transferohen në repartet përkatëse. Ata të cilët 
insistojnë që të transferohen më shpejtë detyrohen të paguajnë shuma të mëdha parash. Këto 
janë deklarata edhe të atyre të cilët kanë paguar dhe të atyre të cilët presin, përkatësisht që u 
është ofruar të paguajnë për transferim. 

Sipas deklaratave të tyre, në burgje ka dukuri serioze të korrupsionit dhe keqpërdorimit në 
të cilat janë të involvuar persona të dënuar dhe zyrtarë të burgjeve nga niveli më i ulët e deri te ai 
më lartë, si dhe shiten favore, krevate, telefona celularë dhe lloje të ndryshme të drogave.

Për shkak të mbipopullimit, personat e dënuar flenë në dysheme në kartonë dhe dyshekë, 
madje edhe në korridor, ndërkohë që të gjithë përdorin një toalet, i cili është tërësisht i amortizuar 
dhe i cili njëkohësisht shfrytëzohet edhe për ruajtjen e takëmeve për ushqim, me arsyetimin se 
vetëm aty ka ujë.

Për shkak të këtyre kushteve katastrofike dhe degraduese kërkoj të mbyllet me urgjencë 
Reparti i pranimit në “Idrizovë” dhe transferimi i këtyre personave në hapësira më adekuate. Pres 
që pas thirrjes sime publike, kompetentët të veprojnë menjëherë dhe të më dërgojnë përgjigje, 
më së voni në afat prej 30 ditësh, me ç’rast u sugjeroj se mund të përdorin hapësira të tjera të 
cilat nuk shfrytëzohen. 

Mbipopullim ka edhe në repartet e tjera. Në Repartin e ambulancës mungojnë dyshekë dhe 
krevate, kështu që të sëmurit kanë mundësi të zgjedhin se a do të flenë në dysheme ose në krevat 
mbi rrjetë metali pa dyshekë. Higjiena është e tmerrshme, ndërsa insektet, të cilët mund të bartin 
sëmundje ngjitëse gjenden çdo cep, ndërkohë që flasim për Repart të ambulancës.

Gjendje skajshëm e keqe me kushte nën çdo nivel (myk, lagështirë, johigjienë) gjetëm edhe 
në Repartin e mbyllur, në të cilin ushqimi është me cilësi të keqe dhe është i pamjaftueshëm, 
ndërsa ruajta dhe shpërndarja e tij bëhet në mënyrë skajshëm përçmuese dhe degraduese. 

Kushtet në Repartin e grave nuk kanë ndryshuar vite me radhë, përkundrazi ato janë 
përkeqësuar. 
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Në burgje nuk kemi sistem funksional të sigurisë dhe shëndetësor dhe as arsimor, ndërsa 
mungesa e risocializimit kontribuon që një numër i madh i të burgosurve të bëhen recidivistë. 

Nga ana tjetër, të dënuarit janë të pambrojtur dhe për këtë shkak shkaktohen incidente fizike 
midis tyre. Fakti që brenda një muaji janë shqiptuar 24 dënime disiplinore për larje hesapesh midis 
personave të dënuar e konfirmon konstatimin tonë. 

Për të gjitha gjendjet e këqija autoritetet vazhdojnë të heshtin.

Enti Special Demir Kapi

Të përkujdesurit në Entin Special Demir Kapi nuk e pranojnë kujdesin dhe mbrojtjen e 
nevojshme, nuk janë ndarë sipas gjinisë, flenë në qëndrimin ditor. Një pjesë e tyre nuk e marrin 
terapinë përkatëse fizikale, për shkak se ashensori nuk punon tanimë vite me radhë. Ushqimi u 
ndahet në trapezari të improvizuara, të cilat gjenden shumë pranë toaleve prej ku, për shkak të 
higjienës së keqe, përhapet erë e padurueshme. 

Veçanërisht shqetëson tendenca e referimit të shfrytëzuesve të rinj në Institucion, në 
kundërshtim me procesin e deinstitucionalizimit, dhe në kundërshtim me respektimin e të drejtave 
të njeriut të personave me aftësi të kufizuar mendore.

Stacionet policore 

Në pjesën e stacioneve policore ende përdoren hapësirat e improvizuara për ndalim, në të 
cilat gjatë vizitës sonë gjetëm edhe mjete të palejueshme, të rrezikshme për jetën e personave 
të ndaluar, në disa stacione policore ende përdoren hapësirat për të cilat para më shumë vitesh 
kërkuam të mos përdoren. Madje në 7 nga 8 stacionet e vizituara policore nuk ka hapësirë të 
veçantë për marrjen në pyetje, e as për bisedë me të miturit, kështu që biseda zhvillohet në zyrat 
e inspektorëve në të cilat nuk theksohen të drejtat e këtyre personave. 

Me keqardhje konstatoj se edhe pas tre vjetësh nga rekomandimi im që të mos shfrytëzohen 
hapësirat për ndalim në 28 stacione policore, si dhe nga vendimi i ministrit që tri prej këtyre 
hapësirave të mos shfrytëzohen, akoma vazhdon praktika e ndalimit të personave në ato hapësira. 

E përsëris rekomandimin të mos shfrytëzohen hapësirat për ndalim dhe, njëkohësisht 
rekomandoj që seriozisht të shqyrtohet mundësia e inkorporimit të sistemit të ri, me numër më 
të vogël të objekteve, me vende vetëm për ndalimin e personave, në të cilat tërësisht do të 
plotësohen standardet e parashikuara.
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MASA TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR ZBATIMIN 
E REKOMANDIMEVE PËR TEJKALIMIN E GJENDJEVE TË KONSTATUARA 
TË PËRFSHIRA NË RAPORTIN E AVOKATIT TË POPULLIT PËR NIVELIN 

E SIGURIMIT TË RESPEKTIMIT, AVANCIMIT DHE MBROJTJES SË LIRIVE 
DHE TË DREJTAVE TË NJERIUT PËR VITIN 2016

Me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për Avokatin e Popullit, të miratuara në vitin 
2016, për herë të parë u përcaktua që Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, pas shqyrtimit 
të raporteve të Avokatit të Popullit, të përcaktoj masa për zbatimin e rekomandimeve të 
përgjithshme të përmbajtura në to. 

Në mbledhjen e Kuvendit, të mbajtur më 6 nëntor, deputetët nuk i miratuan masat e 
përcaktuara nga ana e Komisionit për Sistem Politik dhe Marrëdhënie midis Bashkësive, të 
cilat u përcaktuan në mbledhjen e mbajtur më 4 korrik të vitit 2017, dhe u harmonizuan me 
Avokatin e Popullit. 

Në të vërtetë, vetëm 37 deputetë votuan për masat, e që nuk ishte e mjaftueshme për 
miratimin e tyre edhe pse në sallën e Kuvendit kishte kuorum.

Për këtë shkak, Avokati i Popullit, ditën e nesërmen, më 7 shtator, mbajti pres-
konferencë, në të cilën drejtoi kritikë të ashpër deri te deputetët për sjelljen e tyre joserioze 
ndaj kësaj çështje dhe e informoi publikun se masat i kishte dërguar direkt në Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë e cila, po atë ditë, njoftoi se në mbledhjen e radhës i ka shqyrtuar 
dhe miratuar masat.

Pas reagimit të Avokatit të Popullit, deputetët e katër grupeve më të mëdha parlamen-
tare, më datë 7 nëntor, caktuan mbledhje të jashtëzakonshme në të cilën në prezencë të 
Avokati i Popullit për herë të dytë i përcaktuan masat dhe kërkuan që Kuvendi të caktoj 
seancë urgjente në të cilën do të votohen të njëjtat. 

Kryetari i Kuvendit, me kërkesë të katër grupeve parlamentare, për 8 nëntor, caktoi 
mbledhje urgjente në të cilën njëzëri u miratuan masat për zbatimin e rekomandimeve për 
tejkalimin e gjendjeve të konstatuara të përmbajtura në Raportin e Avokatit të Popullit për 
nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave njeriut 
për vitin 2016. 

Konkretisht, bëhet fjalë për 75 rekomandime nga 19 fusha, qëllimi i të cilëve është 
tejkalimi i gjendjeve të konstatuara të përmbajtura në Raportin vjetor të Avokatit të Popullit 
për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të 
njeriut. 
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MASA PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE PËR TEJKALIMIN E GJENDJEVE 
TË KONSTATUARA TË PËRFSHIRA NË RAPORTIN E AVOKATIT TË 

POPULLIT 

Lidhur me rekomandimet nga fusha e autorizimeve Policore Kuvendi i përcakton 
masat si vijojnë:

1. Të përforcohet kontrolli i jashtëm mbi punën e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Prokurorisë Publike me inkorporimin e mekanizmit të jashtëm për kontroll, në kuadër të 
Avokatit të Popullit me përfshirjen e sektorit civil; 

2. Të fuqizohet kontrolli i brendshëm në polici me atributet, profesionalizmin dhe pavarësinë 
për zbatimin efikas dhe objektiv të hetimeve të plota dhe kualitative për të cilat ka 
indikacione për cenimin e të drejtave dhe lirive të njeriut;

3. Të fillohet me zbatimin e dispozitës së Ligjit për procedurë penale lidhur me krijimin e 
regjistrit të personave të privuar nga liria në të cilin Avokati i Popullit do të ketë mbikëqyrje 
papengesë;

4. Të shqyrtohet mundësia për hapjen e një Qendre pranimi për të huaj të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, e cila do t’i plotësoj standardet ndërkombëtare për ndalimin e të 
huajve;

5. Ndryshime të Ligjit për polici, në përputhje me Mendimin e Avokatit të Popullit për fshirjen 
e kategorisë “predha gome”. 

Në fushën e Gjendjes civile dhe punëve tjera të rendit, Kuvendi i përcakton masat 
si vijojnë:

1. Të ndërmerren masa nga ana e organit kompetent për shtetësi në drejtim të zbatimit 
adekuat dhe konsekuent të Konventës Evropiane për Shtetësi dhe në këtë kontekst të 
përforcohet bashkëpunimi dhe koordinimi i organeve në përbërje të Ministrisë së Punëve 
të Brendshme; 

2. Zgjidhjet për refuzimin e kërkesave për pranim në shtetësi të arsyetohen, duke i theksuar 
domosdoshmërish shkaqet, me qëllim të mbrojtjes së mëtutjeshme efikase të të drejtave 
të qytetarëve, si dhe të sigurohet evidenca e personave pa shtetësi, në mënyrë që të 
dihet numri i tyre. 

Në fushën e Jurisprudencës Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, duke i pasur 
parasysh rekomandimet e Avokatit të Popullit, i përcakton masat si vijojnë:

1.  Qeveria t’i ngarkoj organet e administratës shtetërore që ta ngritin cilësinë e komunikimit/
bashkëpunimit me gjyqësorin administrativ;

2.  Të rishikohet zgjidhja ligjore e nenit 42-а paragrafi 2 të Ligjit për konteste administrative, 
sipas të cilit kundër vendimit të Gjykatës Administrative, organi, akti i të cilit ka qenë 
çështje e kontestit administrativ, të mund të paraqes ankesë përmes Avokatit të Shtetit 
të RM-së;



281

20 vjet Avokat i Popullit

3. Të rishikohet gjendja me zvarritjen e procedurave sipas të cilave vepron PP, shkaqet e 
mos marrjes së vendimeve, si dhe hetimet e konstatuara joefektive për lëndë kundër 
nëpunësve policorë;

4. Në procedurat e përmbarimit të mos zbatohen masat për arkëtim të detyrueshëm të 
borxhit, me bllokimin e llogarive të transaksionit në banka, derisa përmbaruesi nuk merr 
informacion për bazën e të ardhurave të cilat i realizojnë debitorët.

5. Ndryshime të Ligjit për përmbarim për shkak të sigurimit të mbrojtjes më të mirë të 
debitorëve, përkatësisht kufizimit të lartësisë së kamatë vonesës, të cilën borxhliu e 
paguan, si dhe kufizimit të lartësisë së tarifave të përmbaruesve.

6. Ndryshimi i Ligjit për bujqësi dhe zhvillim rural për shkak të sigurimit të mbrojtjes juridike 
të bujqve përmes precizimit të të drejtave dhe detyrimeve të bujqve.

7. Ndryshime të Ligjit për ndihmë juridike falas dhe Ligjit për noteriat, me qëllim që t’u 
mundësohet qytetarëve qasje më e lehtë deri te realizimi i të drejtave të tyre. 

Në fushën e të drejtave të Zgjedhjes përcaktohen masat si vijojnë:

1. Rivlerësim i kornizës ligjore me qëllim të sigurimit të mekanizmave dhe krijimit të 
kushteve që Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve t’i siguroj pa pengesë të gjitha të dhënat e 
domosdoshme për azhurnimin e saktë të Listës së zgjedhësve;   

2. Gjetja e zgjidhjeve adekuate dhe sigurimi i kushteve, të burgosurit dhe personat e 
vendosur në azilet e pleqve dhe institucione të ngjashme, në entet gjerontologjike ose të 
cilët gjenden në mjekim më të gjatë në spital dhe në institucione të tjera shëndetësore, 
pa kushtëzim të mund ta realizojnë të drejtën e zgjedhjes aty ku qëndrojnë, si dhe të 
krijohen kushte për realizimin e të drejtës së zgjedhjes edhe të personave me aftësi të 
kufizuar;

3. Krijimi i supozimeve normative dhe të tjera, me qëllim të pengimit  që institucionet dhe 
resurset e tyre të shfrytëzohen për qëllime partiake në periudhën para dhe gjatë kohës 
së procesit zgjedhor.

Në fushën e të drejtave të Refugjatëve dhe migrantëve, konstatohen masat si 
vijojnë:

1. Qeveria e RM-së ta shqyrtoj mundësinë Ligji për azil dhe mbrojtje të përkohshme t’i 
nënshtrohet ndryshimeve plotësuese në drejtim të harmonizimit me dokumentet 
ndërkombëtare; 

Në fushën e Institucioneve ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese, 
përcaktohen masat si vijojnë:

1. Urgjentisht të fillohet me ndryshimin e Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve, me çka 
mbrojtja shëndetësore do të kthehet në kompetencën e Drejtorisë për Ekzekutimin 
e Sanksioneve dhe do të sigurohet qasje përkatëse dhe efikase deri te shërbimet 
shëndetësore;
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2. Të ndërmerren masa për krijimin e parakushteve dhe resurseve kryesore (kadrovike, 
materiale, financiare) për sigurimin e të drejtës së sigurimit shëndetësor dhe mbrojtjes 
shëndetësore të personave në institucionet ndëshkuese-korrektuese, në përputhje me 
standardet ndërkombëtare dhe vendore;

3. Deri në miratimin e Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve, Ministria e Shëndetësisë të merr 
masa për implementimin urgjent të Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve për inkorporimin e 
sistemit përkatës të mbrojtjes shëndetësore në institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe 
edukuese-korrektuese, përmes ekipimit shtesë dhe punësimit të personelit të nevojshëm 
shëndetësor, si dhe masa për përmirësimin e kushteve në ambulancat e burgut,

4. Në institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese të inkorporohet 
dhe realizohet arsimi i rregullt i detyrueshëm fillor dhe i mesëm, si pjesë e sistemit të 
përgjithshëm të arsimit, për çka mund të shfrytëzohen përvojat komparative dhe praktikat 
pozitive nga shtetet e tjera,

5. Zbatim i rregullt i trajnimeve përkatëse dhe kontroll i njohurive dhe aftësive të personelit 
të burgut, ndërsa personat zyrtar detyrimisht të përpilojnë Programe për trajtim individual 
dhe grupor, me qëllim të risocializimit dhe adaptimit më të suksesshëm social të personave 
të cilët vuajnë dënimin me burgim.

6. Në kuadër të Institucioneve ndëshkuese-korrektuese të sigurohet, përkatësish të adaptohet 
në mënyrë adekuate hapësirë për realizimin papengesë të të drejtës së marrëdhënieve 
personale dhe të drejtpërdrejta fëmijë-prind (persona të dënuar), në përputhje me 
interesin më të mirë të fëmijës dhe të drejtës të mbajnë kontakte dhe marrëdhënie të 
drejtpërdrejta me prindin me të cilin nuk jetojnë.

Në fushën e Sigurisë dhe mbrojtjes sociale, përcaktohen masat si vijojnë:

1. Në Buxhetin e RM-së të sigurohen mjetet e nevojshme për realizim efikas, në kohë dhe 
papengesë të të drejtave të mbrojtjes sociale të qytetarëve në rrezik, si dhe pagesë të 
rregullt të kompensimeve në para nga mbrojtja sociale. Në këtë kontekst të shqyrtohet 
mundësia për rritjen e lartësisë së kompensimeve në para për mbrojtje sociale, 

2. Qeveria e RM-së të përgatis ndryshime dhe plotësime të Ligjit për mbrojtje sociale, me 
qëllim të sigurimit të të drejtës së mbrojtjes sociale dhe sigurisë sociale të çdo qytetarit 
që ka nevojë për të njëjtën, me ç’rast duhet të merret parasysh parimi kushtetues i 
drejtësisë sociale. Në këtë kontekst, në mbledhjen e Qeverisë të shqyrtohet Iniciativa e 
Avokatit të Popullit për shfuqizimin e paragrafit 4 nenit 213 të Ligjit për mbrojtje sociale 
dhe në mënyrë përkatëse të intervenohet në ndryshimet e reja të ligjit. 

3. Të shqyrtohet mundësia e sigurimit të kapaciteteve përkatëse të vendosjes (objekte) për 
personat e pastrehë në Shkup dhe nëpër qytetet e Republikës së Maqedonisë, në përputhje 
me nevojat dhe gjendja me numrin e personave të pastrehë. Të gjenden mënyra për 
zgjidhje të përhershme të problemit me banimin e kategorive vulnerabile të qytetarëve. 

Në fushën e Sigurimin pensional dhe invalidor, përcaktohen masat si vijojnë:

1. Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në përputhje me Sugjerimin e Avokatit të Popullit 
të përgatis ndryshimin e kornizës ligjore, e cila e rregullon çështjen e sigurimit pensional 
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vullnetar kapital të financuar, në drejtim të fshirjes së kategorisë persona të siguruar nga 
Regjistri i Shtyllës së dytë pensional, të cilët në momentin e përfshirjes kanë qenë në 
moshën e cila është e pavolitshme për anëtarësimin e tyre, ndërsa për këtë shkak janë 
dëmtuar ose do të marrin pension dukshëm më të ulët. 

2. Komisioni shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë nga 
marrëdhënia e punës në shkallë të dytë, në mënyrë më efikase dhe profesionale të 
vendos sipas mjeteve juridike të qytetarëve dhe në praktikë ta implementoj dispozitën 
ligjore për vendosje meritore sipas lëndëve për të cilat sipas ankesës së paraqitur kundër 
aktvendimit, i njëjti është anuluar një herë dhe është kthyer për zgjidhje të sërishme. 

Në fushën e Sigurimit dhe mbrojtjes shëndetësore, përcaktohen masat si vijojnë:
1. Ministria e Shëndetësisë, Fondi për Sigurim Social i RM-së dhe Shërbimet rajonale 

të Fondit, të vendosin praktikë të mbajtjes së takimeve të rregullta, në të cilat do të 
informohen për çështjet rrjedhëse dhe marrjen e udhëzimeve për vendosje efikase dhe 
në kohë për të drejtat e qytetarëve, me çka do të eliminohet praktika e deritanishme e 
zgjatjes së procedurave administrative dhe tejkalimit të afatit të paraparë për vendosje. 

2. Qeveria e Republikës së Maqedonisë obligohet të filloj me rirregullimin e Projektit “Termini 
im”, me qëllim që i njëjti t’u përgjigjet nevojave të qytetarëve-të siguruarve, për mbrojtje 
shëndetësore efikase, të rregullt dhe në kohë.

3. Qeveria urgjentisht të gjejë zgjidhje për sigurimin e institucionit gjinekologjik në Komunën 
e Shuto Orizarës, përmes punësimit të specialistit-gjinekolog në kuadër të institucionit 
shëndetësor në komunë. Njëkohësisht, për shkak të sigurisë më të madhe të qytetarëve 
dhe ndërprerjes së praktikës së arkëtimit të shërbimeve të cilat janë falas, organet 
kompetente të praktikojnë kontrolle të shpeshta dhe të paparalajmëruara në institucionet 
shëndetësore gjinekologjike private. 

Në fushën e të drejtave të Fëmijës, përcaktohen masat si vijojnë:
1. Qeveria e Republikës së Maqedonisë të zbatoj analizë për nevojën e hapjes së këshillimores 

për martesë dhe familje dhe konform rezultateve t’i qaset hapjes së këshillimoreve të 
këtilla, me ndihmën dhe mbështetjen e organeve kompetente dhe vetëqeverisjes lokale;

2. Të vendoset sistemi i monitorimit aktiv të gjendjes së fëmijës dhe familjes në rrezik nga 
ana e shërbimeve sociale dhe në bashkëpunim me institucionet arsimore, shëndetësore 
dhe organet/institucionet lokale;

3. Të shqyrtohet mundësia për inkorporimin e lëndës së posaçme për mësim për të drejtat 
dhe liritë e njeriut, në përputhje me legjislacionin vendor dhe ndërkombëtar, si dhe 
mekanizmat për mbrojtje, në të gjitha nivelet e arsimit;

4. Të zbatohet analizë gjithëpërfshirëse për hartëzimin e territorit ku janë identifikuar fëmijë 
në rrugë, dhe gjetjen e formave adekuate (institucionale dhe jashtë-institucionale) për 
mbrojtjen e fëmijëve. Sigurim i ndihmës profesionale dhe lloj tjetër të ndihmës dhe 
mbështetjes së fëmijëve në rrezik dhe familjeve të tyre, me qëllim të përmirësimit të 
kushteve për jetë, rritje dhe zhvillim të drejtë të fëmijëve në rrugë si fëmijë në rrezik; 

5. Të iniciohen zgjidhje përkatëse ligjore për përfshirjen e fëmijëve në rrezik në procesin 
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arsimor, të cilët për shkak të moshës nuk mund të regjistrohen në shkollën fillore, e as të 
ndjekin shkollë për arsim me korrespodencë për të rritur. Gjithashtu, në mënyrë sistemore 
të gjendet zgjidhje për regjistrimin e këtyre fëmijëve në Librin amzë të të lindurve, me 
qëllim të njëjtët të pajisen me identitet dhe të kenë qasje papengesë deri te të drejtat;

6. Zgjidhje urgjente të problemit me përfshirjen e fëmijëve në arsimin fillor, përmes 
sigurimit të kushteve për ndjekjen e mësimit në shkollat fillore në territorin e Republikës 
së Maqedonisë; 

7. Në Buxhet të sigurohen mjete për furnizimin me rregullt të terapisë së nevojshme për 
fëmijët me aftësi të kufizuar dhe disperzion të të njëjtës përmes mjekëve amë, ose llojit 
tjetër të personelit shëndetësor/specialist në vendbanim; 

8. Në të gjitha institucionet shëndetësor të sigurohen kushte hapësinore dhe parakushte të 
tjera që të drejtën e shoqëruesit të fëmijës gjatë hospitalizimit në bazë të barabartë të 
mund ta shfrytëzoj çdo prind/kujdestar pavarësisht gjinisë;

9. Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në përputhje me Raportin e veçantë të Avokatit të 
Popullit të ndërmerr masa për rregullimin me ligj të të drejtës së pjesëmarrjes së fëmijës/
nxënësit në sistemin arsimor të Republikës së Maqedonisë, me çka do të krijohen kushte 
reale që të dëgjohet mendimi i nxënësit dhe të sigurohet pjesëmarrja e tij në marrjen e 
vendimeve të rëndësishme për çështje që kanë të bëjnë me jetën në shkollë; 

10. Të filloj harmonizimi i kornizës ligjore me Konventën për të Drejtat e Fëmijës dhe 
Konventën për Persona me Invaliditet dhe në këtë kontekst parimi i interesit më të mirë 
të fëmijës të përkufizohet qartë në ligje, ndërsa aftësia e kufizuar të renditet si bazë për 
diskriminim;

11. Në shkollat fillore të sigurohet/angazhohet kuadër përkatës profesional për punë me 
fëmijë me aftësi të kufizuara mbi barrë të organeve dhe jo të prindërve.

 
Në fushën e të drejtave të Arsimit të lartë përcaktohen masat si vijojnë:

1. Të sigurohen mjete për pagesë të rregullt dhe në kohë të kompensimit të njëfishtë në 
para të magjistrave dhe doktorantëve të cilët i plotësojnë kushtet, në përputhje me Ligjin 
për veprimtari shkencore-hulumtuese;

2. Të ndërmerren masa për përmirësimin e standardit studentor dhe kushteve në konviktet 
ekzistuese, përmes rikonstruksionit të vazhdueshëm të të njëjtëve, si dhe shqyrtimit të 
mundësisë për zgjerimin e kapaciteteve të vendosjes për studentët. 

Në fushën e Marrëdhënieve të punës, përcaktohen masat si vijojnë:

1. Në mënyrë urgjente të fillojë përgatitja e analizës gjithëpërfshirëse dhe funksionale e 
organeve/ institucioneve/ agjencive/ fondeve/ drejtorive/ komisioneve/ këshillave/ 
akademive/ trupave rregullatorë/ ndërmarrjeve publike (në veçanti shfrytëzuesve të 
buxhetit), etj. me qëllim që të shihet arsyeja dhe nevoja për ekzistimin e tyre;

2. Të ndërpritet praktika e deritanishme për publikimin e konkurseve për punësime grupore 
dhe, urgjentisht dhe pa zvarritje të ndërmerren masa për shqyrtimin e gjendjes dhe 
ngecjen me sistematizimin e kandidatëve të zgjedhur të projektit për punësimin e më 
shumë personave, me qëllim që këta qytetarë t’i realizojnë të drejtat nga marrëdhënia e 
punës;
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3. Qeveria e Republikës së Maqedonisë ta shqyrtojë Iniciativën e Avokatit të Popullit 
për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për marrëdhënie pune dhe Ligjit për sigurim 
shëndetësor, në drejtim të njohjes së të drejtës së kompensimit në para për pengesë 
të përkohshme për punë të personave të siguruar të cilët nuk kanë së paku 6 (gjashtë) 
muaj sigurim shëndetësor, ndërkaq janë me diagnozë me karakter të rrezikut vital. E 
drejta e kompensimit të pagës për shkak të paaftësisë së përkohshme për punë të jetë 
në barrë ose të Fondit për sigurim shëndetësor ose të punëdhënësit, por kurrsesi në dëm 
të punëtorit.

Në fushën e Marrëdhënieve pronësore-juridike, përcaktohet masa si vijon:

1. Thjeshtëzim i procedurës ligjore me qëllim të realizimit më të shpejtë dhe më efikas 
të të drejtës së privatizimit dhe legalizimit të tokës ndërtimore dhe objekteve, duke 
përfshirë edhe personat të cilët nuk janë regjistruar si shfrytëzues të saj, ndërkaq pa 
kontestueshëm e kanë fituar me kompensim, papengesë dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë 
dhe faktike e posedojnë me dekada dhe në të kanë ndërtuar objekte, të cilët i kanë 
legalizuar ose janë në procedurë të legalizimit.

Në fushën e Urbanizmit dhe ndërtimit, përcaktohen masa si vijon:

1. Revizion i rregullores gjithëpërfshirëse ligjore dhe planifikimit hapësinor sidomos në 
pjesët me të cilat planifikimi urbanistik dhe ndërtimi si kompetencë burimore e pushtetit 
lokal bartet nga pushteti qendror.

Në fushën e Mjedisit jetësor, përcaktohen masat si vijojnë:

1. Realizim i projektit për menaxhim rajonal me mbeturinat dhe fillimin e ndërtimit të 
deponive sipas të gjitha standardeve ekologjike;

2. Zero tolerancë për të gjitha kapacitetet industriale, në mënyrë që si ndotës e mëdhenj, t’i 
plotësojnë standardet e parashikuara ekologjike për punë;

3. Të forcohet mbikëqyrja inspektuese për mbrojtjen e mjedisit jetësor në nivel lokal dhe 
qendror.

 
Në fushën e Financave, përcaktohen masat si vijojnë:

1. Për sigurimin e mbrojtjes adekuate të dinjitetit të obliguesve tatimorë dhe familjeve të 
tyre, si dhe kushte që përmbarimi të jetë më i favorshëm për debitorin, të miratohen 
ndryshime dhe plotësime të Ligjit për procedurë tatimore dhe Ligjit për tatimin mbi 
pronën, konform Iniciativës së Avokatit të Popullit;

2. Udhëheqësia e Radio Televizionit të Maqedonisë të miratoj vendim për shlyerjen e borxhit 
të evidentuar pa bazë për taksë radio-difuzive;

3. Të bëhet mbikëqyrje mbi punën e Drejtorisë për të Ardhura Publike në lëndët për 
analizimin e pronës dhe gjendjes pronësore dhe ngarkimin me tatim për të ardhurat në 
bazë të pagës së paralajmëruar dhe të pa tatimuar.
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Në fushën e të drejtave të Konsumatorëve, përcaktohen masat si vijojnë:

1. Rishqyrtimi i kornizës ekzistuese ligjore të autorizimeve të mëdha të diskrecionit të 
trupave rregullatorë në segmente të caktuara të punës së tyre;

2. Të shqyrtohet se a është në dëm të qytetarëve ose jo arsyeshmëria e zvarritjes 
së liberalizimit të plotë të tregut të energjisë elektrike, a janë çmimet reale të cilat i 
përcakton Komisioni Rregullator për Energjetikë ose janë konform nevojave të shtetit dhe 
kompanive dhe sipas të cilave metodologji janë përcaktuar;

3. Për kategoritë më vulnerabile të qytetarëve, të përcaktohen me ligj mënyrat, procedurat 
dhe kushtet për subvencionimin e energjisë elektrike, si dhe kriteret për fitimin e statusit 
të konsumatorëve të mbrojtur të kategorisë amvisëri, anëtarit të së cilës për shkak të 
gjendjes shëndetësore me ndërprerjen e distribuimit të energjisë elektrike mund t’i 
rrezikohet jeta dhe shëndeti;

4. Të organizohen seanca mbikëqyrëse për shqyrtimin e arsyeve për shkak të të cilave 
miratohen vendime të organeve rregullatore të cilat kanë karakter obligativ, që të 
përcaktohet se a janë të qarta, precize, objektive dhe të hartuara nga persona kompetentë, 
ndërkaq sipas të cilave të miratohen udhëzime për tejkalimin e dobësive me qëllim që 
qytetarët t’i realizojnë të drejtat dhe interesat e tyre;

5. Të hartohen dhe miratohen akte me të cilat do të rregullohet procedura për paraqitjen e 
kundërshtimeve të konsumatorëve për lartësinë e faturave mujore dhe organ i pavarur i 
cili do të sigurojë paanshmëri dhe objektivitet gjatë veprimit dhe vendosjes. EVN me akt 
të përgjithshëm konform politikës afariste në mënyrë të unike ta rregullojë çështjen për 
pagimin e borxhit të mbetur me këste;

6. Në mënyrë adekuate të zgjidhet problemi me obligimin me kompensim për fuqi të 
angazhuar (pjesa fikse) nga kompensimi për energji termike;

7. Qeveria dhe organet e tjera kompetente të kryejnë revizion mbi punën në tërësi të 
ndërmarrjes publike, “Ujësjellësi dhe Kanalizimi’’-Shkup, konform gjetjeve të Avokatit 
të Popullit për lëshimin e faturave të jashtëzakonshme në mënyrë të paligjshme dhe 
shlyerjen e borxhit në mënyrë selektive.

Në fushën e Mosdiskriminimit, përcaktohen masat si vijojnë:

1. Të fillohet me hartimin e Ligjit të ri për pengimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, me 
qëllim të parandalimit cilësor dhe efikas dhe mbrojtjen nga diskriminimi në çfarëdo qoftë 
baze;

2. Konform konstatimit të Avokatit të Popullit për veprimin e Inspektoratit Shtetëror për 
Punë gjatë zbatimit të Ligjit për mbrojtje nga shqetësimi në vend të punës, me ndryshime 
të ligjit të rregullohet veprimi i Inspektoratit Shtetëror për Punë dhe në rast të konstatimit 
të shqetësimit inspektorati të shqiptojë sanksione kundër kryerësit;

3. Për respektimin konsekuent të parimit të mosdiskriminimit dhe barazisë para ligjeve të 
përcaktohet kompetenca e të gjitha inspektorateve, në mënyrë që secili në fushën e vet 
do të veprojë në mënyrë parandaluese, kontrolli dhe do të sanksionojë veprime me të 
cilat pengohet realizimi i të drejtave dhe cenohet parimi i barazisë së qytetarëve.
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Në fushën e të Drejtave të tjera, përcaktohen masat si vijojnë:

1. Të implementohet numri i unik Evropian për thirrje urgjente E 112, obligim të cilin 
Republika e Maqedonisë e ka marrë qysh në vitin 2005 konform Ligjit për menaxhim me 
kriza;

2. Qeveria e Republikës së Maqedonisë të ndajë më shumë mjete për subjektet e sistemit 
për menaxhim me kriza, për shkak se shpesh ndodh, për shkak të mungesës së mjeteve, 
këto institucione gjatë kohës së krizës punët t’i kryejnë jo me kohë dhe në mënyrë 
jocilësore.

Organizimi i debateve mbikëqyrëse:

1. Komisionet dhe organet amë të Kuvendit, konform Ligjit dhe Rregullores së punës 
së Kuvendit, secili në fushën e vet, të organizojë debate mbikëqyrëse për situatat e 
prezantuara në Raportin vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe 
mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut 2016;

2. Obligohet Qeveria e Republikës së Maqedonisë pas kalimit të gjashtë muajve ta informojë 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për zbatimin e masave të përcaktuara, për zbatimin 
e rekomandimeve të Avokatit të Popullit.

Për Institucionin Avokat i Popullit

1. Duke e pasur parasysh se ndryshimet e Ligjit për Avokatin e Popullit nuk i implementuan 
deri në fund Prioritetet e Reformave Urgjente sa i përket pavarësisë së plotë financiare 
dhe administrative, sigurimit të respektimit të rekomandimeve të tij, dhe me propozim 
të Avokatit të Popullit për cenime serioze të të drejtave të njeriut, Kuvendi të mund të 
formojë komisione të specializuara anketuese ose të iniciojë raste para gjykatave për 
mosrespektimin e rekomandimeve të tij, Qeveria e RM-së obligohet, në afat sa më të 
shkurtër, të propozojë ndryshime të Ligjit për Avokatin e Popullit;

2. Me qëllim të sigurimit të supozimeve për implementimin e ndryshimeve të Ligjit për 
Avokatin e Popullit, Qeveria, në mënyrë urgjente, të propozojë ndryshime në Ligjin për 
nëpunës administrativë, Ligjin për të punësuarit në sektorin publik dhe Ligjin për realizimin 
e buxhetit të Republikës së Maqedonisë, sa i përket përfshirjes, përkatësisht përjashtimit 
të institucionit të Avokatit të Popullit, me çka do të bëhet harmonizimi i tyre me Ligjin për 
Avokatin e Popullit;

3. Me qëllim të realizimit të kompetencave të reja për promovimin e “Mik i gjykatës”, analizës 
së dispozitave të Avokatit të Popullit, në Buxhet të parashikohen mjete për vende të reja 
të punës, si dhe për promovimin e lirive dhe të drejtave të njeriut;

4. Qeveria e Republikës së Maqedonisë obligohet në mënyrë urgjente të mundësojë 
plotësimin e vendeve të zbrazëta të punës tek Avokati i Popullit (prej vitit 2009 deri më 
sot), gjithsej 15;

5. Qeveria e Republikës së Maqedonisë obligohet t’i mundësojë Avokatit të Popullit që ta 
riaktivizojë Mekanizmin Parandalues Nacional (MPN-në) me plotësimin e vendeve vakante 
të punës.
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REAGIMI I AVOKATIT TË POPULLIT PËR NGJARJET NË KUVENDIN E 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË MË DATË 27 PRILL TË VITIT 2017

28. prill 2017, Shkup
Avokati i Popullit edhe një herë, ashpër i dënon ngjarjet e djeshme me futjen e dhunshme 

në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, si dhe dhunën mbi deputetët dhe ekipet të gazetarëve. 
Njëkohësisht, e kritikon veprimin joprofesional dhe selektiv të Ministrisë për Punë të Brendshme, e 
cila në vend që ta pengojë e mundësoi dhunën. 

Aplikimi i standardeve të dyfishta në punën e këtij organi, i konfirmoi konstatimet e Avokatit 
të Popullit për partizimin e thellë të kësaj Ministrie e që është për çdo dënim. Avokati i Popullit e 
kritikon inertitetin e nëpunësve policorë të cilët ashiqare, siç u pa nga incizimet, edhe pse ishin 
të pranishëm nuk reaguan, me çka mundësuan dhunë, kurse gazetarët u penguan në kryerjen e 
punës së tyre dhe u cenua liria e mediave. 

Sipas Avokatit të Popullit dhuna nuk është mënyrë për zgjidhjen e mospajtimeve dhe 
mosmarrëveshjeve kudo që paraqitet dhe sidomos jo në Parlament. Është e palejueshme që organi, 
kompetencë themelore e cilit është sigurimi i mbrojtjes së qytetarëve, të bëjë lëshime serioze, me 
çka e rrezikoi jetën e të pranishmëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. 

Avokati i Popullit i bën thirrje Ministrisë së Punëve të Brendshme që urgjentisht të ngrihet mbi 
interesat partiake dhe në mënyrë efikase dhe profesionale ta ushtroj funksionin e vet në interes 
më të mirë të qytetarëve.

Avokati i Popullit thërret në arsye dhe apelon që të gjithë faktorët, veçanërisht liderët e partive 
politike, ta marrin guximin dhe pa hezitim dhe në mënyrë të qartë ta dënojnë dhe të distancohet 
nga dhuna dhe arbitrariteti, me çka njëkohësisht do të mundësojnë formimin e institucioneve pa 
dhunë dhe në interes të qytetarëve.
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SFIDAT E AVOKATIT TË POPULLIT NË PRAKTIKIMIN E KOMPETENCAVE 
TË REJA

Gjatë këtyre 20 viteve, nga themelimi i Avokatit të Popullit si Institucion i pavarur, profesional 
dhe demokratik në sistemin juridik të shoqërisë maqedonase, kompetenca ekskluzive e të cilit 
është mbrojtja e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, Institucioni u ballafaqua me 
sfida nga më të ndryshmet. 

Përkatësisht, edhe më tej Avokati i Popullit ballafaqohet me sfidën e përhershme për ta 
ruajtur besimin e fituar, por edhe për ta përfituar besimin e qytetarëve të cilët, për shkaqe të 
ndryshme, akoma nuk i janë drejtuar atij. T’i bind organet dhe organizatat, ndaj të cilëve vepron 
me kompetencë, se duke vendosur për të drejtat e qytetarëve, gjatë zbatimit të ligjeve dhe akteve 
të tjera duhet të veprojnë në mënyrë të ligjshme, efikase, profesionale, objektive dhe të paanshme 
dhe në këtë kontekst t’i respektojnë rekomandimet, sugjerimet, propozimet dhe ndërhyrjet e tjera 
të Avokatit të Popullit, për punë më të suksesshme të administratës. 

Përveç kësaj, për t’i bindur autoritetet që si instrument për mbrojtjen e qytetarëve dhe 
korrigjues i punës së organeve të administratës shtetërore dhe organeve e organizatave me 
autorizime publike duhet të mundësojnë zbatim papengesë të kompetencave të reja, me zgjerimin 
e korpusit të të drejtave që i mbron në fushat e reja, me çka do të veproj si promotor dhe si 
mbrojtës i të drejtave dhe lirive të njeriut, si organ për mbikëqyrje dhe kontroll të jashtëm të 
punës së organeve, por edhe si organ i cili me propozimet dhe iniciativat e tij do të kontribuojë për 
ndryshime sistemore dhe zgjidhje në avancimin e të drejtave të qytetarëve.

Të dhënat dhe analizat, si nga ekspertët vendas ashtu edhe nga ata ndërkombëtarë, tregojnë 
zhvillim të suksesshëm dhe pozitiv të Institucionit Avokat i Popullit, i cili gjithnjë e më shumë e 
gëzon besimin dhe, para së gjithash, pranohet nga qytetarët. Avokati i Popullit, nga viti në vit, i 
justifikon pritshmëritë me veprimin e tij si organ autonom dhe i pavarur, mekanizëm kontrollues 
dhe mediator, i cili në bashkëpunim me një numër të madh të asociacioneve dhe organizatave 
vendore dhe ndërkombëtare ndikon në fushën e parandalimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave 
të njeriut. 

Mandati i Avokatit të Popullit, me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për Avokatin e Popullit 
në vitin 2016 u përforcua dukshëm, e që në praktikë do të thotë ballafaqim me sfida të reja. Në 
këtë kontekst, duke i promovuar të drejtat dhe liritë e njeriut, mund të kontribuoj për informim 
më të mirë të qytetarëve për të drejtat e tyre, mënyrat e realizimit të tyre, organet ku mund të 
drejtohen, veçanërisht mekanizmat se si të mbrohen nga cenimet ose keqpërdorimet eventuale. 
Qasja ndaj kësaj kompetence të re, për Avokatin e Popullit është veçanërisht e rëndësishme nëse 
merret parasysh struktura e shoqërisë maqedonase nga aspekti i përkatësisë etnike të qytetarëve, 
niveli i arsimimit, karakteristikat e ndryshme kulturore dhe tradicionale të popullsisë, ndjenja 
shumëvjeçare e margjinalizimit ose pabarazisë tek grupet e caktuara të qytetarëve dhe ngjashëm. 

Avokati i Popullit, përmes zbatimit të hulumtimit, nga domeni i të drejtave dhe lirive të 
njeriut, fushatave dhe formave të tjera të përforcimit të ndërgjegjësimit dhe edukimit të publikut 
më të gjerë, do të realizoj aktivitete të përbashkëta promovuese në bashkëpunim me sektorin 
civil, organizatat ndërkombëtare dhe publikun akademik, për çka është e domosdoshme të ketë në 
dispozicion mjete dhe resurse të tjera, para së gjithash, kadrovike dhe profesionale për realizimin 
e kësaj kompetence të re.
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Megjithatë, për Avokatin e Popullit, promovimi i të drejtave është shumë më tepër sesa zhvillimi 
i projekteve, botimi i broshurave dhe materialeve të tjera për qytetarët. Qëllimi i promovimit nuk 
realizohet as vetëm përmes organizimin e fushatave ose paraqitjeve në media. Parë nga prizmi 
i të drejtave të njeriut, promovimi është kompetencë gjithëpërfshirëse duke e marrë parasysh 
mënyrën me të cilën vepron Avokati i Popullit, në drejtim të informimit të qytetarëve për të drejtat 
e tyre, njoftimit, por edhe ngritjes së vetëdijes tek të gjithë subjektet për nevojën e respektimit 
të Ligjit dhe sundimit të së drejtës në përgjithësi, si dhe ndërtimit dhe avancimit të besimit midis 
bashkësive të ndryshme etnike, por edhe në funksionimin e institucioneve në tërësi. 

Në fushën e jurisprudencës, Avokati i Popullit përveç veprimit të deritanishëm për mbrojtjen 
nga zvarritja e paarsyeshme e procedurave gjyqësore, dhe kryerjes së pandërgjegjshme dhe 
papërgjegjshme të punëve të shërbimeve gjyqësore, do të ndërmerr veprime për respektimin e 
parimit të gjykimit brenda afatit të arsyeshëm dhe do të veproj si “mik i gjykatës”. Përmes kësaj 
kompetence të re do ta ndjek nga afër punën e pushtetit të tretë me pjesëmarrje në të gjitha fazat 
e procedurës, me të drejtë që të informohet për caktimin e seancave gjyqësore, t’i mundësohet 
këqyrje në shkresa dhe në mënyrë aktive të merr pjesë në procedurë me të drejtë që të kërkoj 
dhe të jep propozime dhe mendime. Në këtë drejtim, duke mos e cenuar parimin e pavarësisë 
në veprimin dhe vendimmarrjen, mund të kontribuoj në sigurimin, respektimin dhe realizimin më 
efikas të të drejtave të qytetarëve.

Implementimi i suksesshëm i kësaj kompetence të re nënkupton ekzistimin e personave 
përkatës të trajnuar dhe profesional tek Avokati i Popullit por, nga ana tjetër, edhe manifestimin 
e gatishmërisë përkushtimin dhe respektimin e rolit të tij, me çka dukshëm do të ndryshohej 
perceptimi i qytetarëve për jurisprudencën, ndërkohë që për qytetarët drejtësia do të jetë më e 
shpejtë dhe më e dukshme. Në vitin 2017 institucioni edhe praktikisht filloi ta implementoj këtë 
kompetencë në tri lëndë gjyqësore. 

Avokati i Popullit, konform kompetencave të reja, është vënë përpara një sfide tjetër – si të 
parandalohet në mënyrë efikase, nga gjendjet të cilat mund t’i kufizojnë qytetarët në realizimin e 
lirive dhe të drejtave të garantuara, të cilat janë përcaktuar me ligje dhe akte të tjera nënligjore. 
Përkatësisht, duke e monitoruar veprimin e organeve të administratës shtetërore dhe organeve e 
organizatave me autorizime publike, në vazhdimësi do të duhet ta monitoroj kornizën ligjore (ligjet 
dhe aktet e tjera nënligjore) nga aspekti i të drejtave të njeriut, të kontribuoj në mënyrë aktive 
me mendimet, propozimet dhe dhënien e iniciativave për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve dhe 
akteve të tjera nënligjore, si dhe harmonizimin e tyre me marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare 
në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. Përveç kësaj që u tha më lartë, ky 
aktivitet, përkatësisht kjo kompetencë e Avokatit të Popullit ka të bëjë edhe me ratifikimin e 
marrëveshjeve dhe konventave ndërkombëtare lidhur me çështjen e mbrojtjes dhe avancimit të 
lirive dhe të drejtave të njeriut. Kompetencë, e cila gjithashtu, sikurse edhe të tjerat, varet nga 
kapaciteti i Avokatit të Popullit dhe profesionalizmi i burimeve njerëzore. 

Po ashtu, Avokatit të Popullit i jepen edhe dy kompetenca tjera: Të kryej mbikëqyrje mbi 
ligjshmërinë e aktiviteteve të ndërmarra gjatë zbatimit të masave për ndjekjen e komunikimeve 
nga aspekti i mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut, si dhe të veproj si mekanizëm i jashtëm 
për punën e policisë dhe pjesëtarëve të policisë së burgjeve. 

Realizimi i të dyja kompetencave, të përmendura më lartë, janë me rëndësi të jashtëzakonshme, 
mes tjerash, edhe për shkak se me anëtarët e jashtëm përforcohet efikasiteti i veprimit të Avokatit 
të Popullit në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si dhe mundësohet pluralizmi i kuadrove të cilët 
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do t’i kryejnë veprimet e Avokatit të Popullit-mekanizmi për kontrollin civil. Njëherësh, përmes 
krijimit të këtij mekanizmi të ri do të kontribuohet në përforcimin e transparencës së policisë gjatë 
veprimit dhe për luftë efikase kundër veprimit joadekuat në sektorë të ndryshëm të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme.

Efektet e kompetencave të reja dhe realizimi në praktikë do të jenë të dukshme pas një 
periudhe caktuar kohore, nëse sigurohen resurset e nevojshme për fuqizimin e kapaciteteve të 
Institucionit përmes mundësimit të punësimit të kuadrove përkatëse, profesionale, por edhe 
përmes trajnimit të vazhdueshëm të të punësuarve në Institucionin e Avokatit të Popullit, me 
qëllim të fitimit të njohurive dhe shkathtësive të reja në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave 
të njeriut. Në këtë kontekst, është e pashmangshme rritja e mjeteve të nevojshme financiare për 
funksionimin e Avokatit të Popullit, duke e respektuar pavarësinë në punë dhe vendimmarrjen, e 
që gjithashtu është sfidë e madhe.
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Tabela nr.2 – Pasqyra e parashtresave të pranuara sipas fushave për periudhën kohore  2001-2008
 

Tabela nr.1 – Pasqyra e parashtresave të pranuara sipas fushave për periudhën kohore  1997-2000

N
um

ri

%

N
um

ri

%

N
um

ri

%

N
um

ri

%

Të drejta dhe liri 
kushtetuese 8 6,84 125 11,7 117 9,73 134 11,5

Fusha sociale 13 11,11 133 12,5 203 16,9 195 16,7

Marrëdhëniet e punës 20 17,09 99 9,29 183 15,2 142 12,2

Financat 1 0,85 26 2,44 16 1,33 15 1,29

Dogana 3 0,28 1 0,09

Mbrojtja 2 0,19 1 0,08 2 0,17

Të drejtat e fëmijëve 10 0,83 41 3,52
Marrëdhëniet pronësore-
juridike 9 7,69 81 7,6 112 9,32 103 8,83

Urbanizmi, ndërtimtaria 
dhe mbrojtja e mjedisit 
jetësor

24 20,51 182 17,1 161 13,4 139 11,9

Ndërmarrje publike, 
shërbime dhe institucione 1 0,85 36 3,38 43 3,58 62 5,32

Njësia e vetëqeverisjes 
lokale 15 1,41 9 0,75 11 0,94

Fusha sociale 12 10,26 56 5,25 61 5,07 33 2,83

Gjyqësori 11 9,40 136 12,8 183 15,2 172 14,8

Të tjerë 18 15,38 172 16,1 103 8,57 114 9,78

GJITHSEJ: 117 100 1066 100 1202 100 1166 100

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA  

1997 1998 1999 2000

N
um

ri

%

N
um

ri

%

N
um

ri

%

N
um

ri

%

N
um

ri

%

N
um

ri

%

N
um

ri

%

N
um

ri

%

Mosdiskriminimi dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat

1 0,1 5 0,3 6 0,2 11 0,6 10 0,3 11 0,4 6 0,2 21 0,7

Autorizimet policore 215 7,0 193 6,4 236 7,8
Gjendjet civile dhe punë të 
tjera të brendshme 285 9,3 154 5,1 132 4,4

Jurisprudenca 148 13,4 277 14,8 415 15,9 385 19,7 976 32,0 793 25,8 824 27,2 883 29,2
Eprorë ushtarakë dhe 
obligues ushtarakë 2 0,2 26 1,4 17 0,7 6 0,3 5 0,2 5 0,2 3 0,1

Mbrojtja sociale 65 5,9 52 2,8 167 6,4 126 6,4 118 3,9 196 6,4 126 4,2 115 3,8
Marrëdhëniet e punës 159 14,4 259 13,8 406 15,6 227 11,6 315 10,3 326 10,6 365 12,1 253 8,4
Çështjet banesore 59 5,3 227 12,1 161 6,2 92 4,7 64 2,1 80 2,6 85 2,8 34 1,1
Mbrojtja shëndetësore 25 2,3 40 2,1 46 1,8 50 2,6 43 1,4 59 1,9 67 2,2 69 2,3
Sigurimi pensional dhe 
invalidor 102 9,2 114 6,1 169 6,5 111 5,7 170 5,6 185 6,0 196 6,5 180 6,0

Arsimi, shkenca, kultura 
dhe sporti 11 1,0 34 1,8 26 1,0 26 1,3 38 1,2 33 1,1 51 1,7 39 1,3

Të drejtat e fëmijëve 47 4,2 64 3,4 62 2,4 47 2,4 63 2,1 87 2,8 88 2,9 145 4,8
Ubanizmi dhe ndërtimi 123 11,1 211 11,2 209 8,0 123 6,3 184 6,0 157 5,1 202 6,7 162 5,4
Mjedisi jetësor 7 0,6 22 1,2 20 0,8 12 0,6 23 0,8 20 0,7 19 0,6 15 0,5
Financat 17 1,5 16 0,9 22 0,8 23 1,2 20 0,7 24 0,8 73 2,4 48 1,6
Marrëdhëniet pronësore-
juridike 107 9,7 199 10,6 267 10,2 217 11,1 403 13,2 327 10,6 304 10,0 317 10,5

Të drejtat e konsumatorëve 
80 7,2 110 5,9 188 7,2 152 7,8 94 3,1 100 3,3 76 2,5 147 4,9

Institucionet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-
korrektuese

Fëmijët dhe personat me 
aftësi të kufizuar
Regjistrimi

Të drejtat zgjedhore

Të tjera 82 7,4 84 4,5 158 6,1 108 5,5 136 4,5 173 5,6 197 6,5 226 7,5

GJITHSEJ: 1107 100 1878 100 2605 100 1959 100 3053 100 3076 100 3029 100 3022 100

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

12,4 391 12,872 6,5 138 7,4 266 10,2 243
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Tabela nr.3 – Pasqyra e parashtresave të pranuara sipas fushave për periudhën kohore  2009-2017
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%

Mosdiskriminimi dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe adekuat 20 0,6 16 0,4 42 1,0 32 0,7 51 1,4 66 1,6 53 1,2 69 1,8 70 2,2

Autorizimet policore 252 6,9 238 5,9 179 4,2 220 5,1 177 4,7 173 4,1 156 3,5 133 3,5 152 4,7
Gjendjet civile dhe punë të tjera 
të brendshme 154 4,2 169 4,2 126 3,0 156 3,6 97 2,6 85 2,0 90 2,0 45 1,2 53 1,6

Jurisprudenca 744 20,5 757 18,7 732 17,2 710 16,3 732 19,4 901 21,2 850 19,3 577 15,3 576 17,9
Eprorë ushtarakë dhe obligues 
ushtarakë
Mbrojtja sociale 95 2,6 140 3,5 193 4,5 240 5,5 206 5,5 279 6,6 382 8,7 245 6,5 157 4,9

Marrëdhëniet e punës 389 10,7 365 9,0 412 9,7 306 7,0 246 6,5 299 7,0 265 6,0 155 4,1 199 6,2

Çështjet banesore 57 1,6 89 2,2 65 1,5 57 1,3 76 2,0 36 0,9 42 1,0 48 1,3 11 0,3
Mbrojtja shëndetësore 72 2,0 93 2,3 115 2,7 166 3,8 128 3,4 125 2,9 79 1,8 83 2,2 101 3,1

Sigurimi pensional dhe invalidor 181 5,0 159 3,9 237 5,6 241 5,6 224 5,9 221 5,2 175 4,0 135 3,6 138 4,3

Arsimi, shkenca, kultura dhe 
sporti 49 1,4 48 1,2 45 1,1 35 0,8 34 0,9 21 0,5 41 0,9 29 0,8 17 0,5

Të drejtat e fëmijëve 157 4,3 111 2,8 144 3,4 161 3,7 116 3,1 124 2,9 158 3,6 106 2,8 119 3,7

Ubanizmi dhe ndërtimi 170 4,7 170 4,2 146 3,4 155 3,6 140 3,7 168 4,0 168 3,8 165 4,4 158 4,9

Mjedisi jetësor 21 0,6 20 0,5 26 0,6 35 0,8 20 0,5 26 0,6 16 0,4 15 0,4 22 0,7

Financat 50 1,4 71 1,8 101 2,4 130 3,0 106 2,8 407 9,6 865 19,6 1039 27,5 510 15,8

Marrëdhëniet pronësore-juridike 361 9,9 401 9,9 360 8,5 272 6,3 261 6,9 239 5,6 224 5,1 174 4,6 125 3,9

Të drejtat e konsumatorëve 277 7,6 553 13,7 673 15,8 948 21,8 646 17,1 486 11,4 368 8,4 309 8,2 282 8,7

Institucionet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-
korrektuese

347 9,6 395 9,8 352 5,3 278 6,4 247 6,5 274 6,5 257 5,8 198 5,3 264 8,2

Fëmijët dhe personat me aftësi 
të kufizuar 10 0,2 10 0,3 11 0,3 9 0,2 15 0,4 5 0,2

Regjistrimi 12 0,3 3 0,1

Të drejtat zgjedhore 90 2,1 42 1,1 78 1,8 2 0,1 65 1,7 25 0,8

Të tjera 236 6,5 248 6,1 206 4,8 191 4,4 221 5,9 230 5,4 203 4,6 170 4,5 240 7,4

GJITHSEJ: 3632 100 4043 100 4256 100 4346 100 3780 100 4249 100 4403 100 3775 100 3224 100

2017

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Tabela nr. 4 – Të dhëna për mënyrën e zgjidhjes së parashtresave për periudhën kohore 1997 - 2017

Tabela nr. 5 - Tabela krahasuese e Raporteve për ndjekjen e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të Avokatit të Popullit 
për periudhën kohore  2007 – 2016 
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1997 117 117

1998 1066 117 1183 173 100 (14%) 73 615 715

1999 1202 468 1670 340 212 (15%) 128 1228 1440

2000 1166 230 1396 310 189 (18%) 121 891 1080

2001 1107 316 1423 318 186 (17%) 50 82 827 1063

2002 1878 360 2238 552 329 (21%) 77 146 1160 1566

2003 2605 672 3277 550 356 (18%) 49 145 1629 2034

2004 1959 1243 3202 1034 411 (18%) 345 275 1564 2320

2005 3053 882 3935 803 478 (18%) 26 299 2225 2729

2006 3076 1206 4282 1005 758 (23%) 43 204 2442 3243

2007 3029 1039 4068 965 848 (25%) 65 77 2476 3389

2008 3022 679 3701 713 605 (21%) 33 75 2249 2877

2009 3632 824 4456 1102 787 (21%) 157 158 2728 3672

2010 4043 784 4827 987 791 (20%) 110 86 3108 4009

2011 4256 818 5074 1362 1066 (25%) 160 136 2974 4200

2012 4346 874 5220 1356 1043 (24%) 123 190 3235 4401

2013 3780 819 4599 1174 931 (24%) 123 119 2799 3853

2014 4249 746 4995 1278 1114 (27%) 72 92 2876 4062

2015 4403 933 5336 1514 1238 (28%) 159 117 2996 4393

2016 3775 943 4718 1523 1358 (36%) 97 68 2301 3756

2017 3223 962 4185 1137 970 (31%) 63 104 2058 3161
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2016 130309 96631 74,2 25020 19,2 2587 2,0 1736 1,3 1934 1,5 882 0,7 590 0,4 926 0,7

2015 120513 89967 74,7 22651 18,8 2234 1,9 1698 1,4 1815 1,5 782 0,6 525 0,4 841 0,7

2014 108848 81387 74,8 20197 18,6 2045 1,9 1497 1,4 1689 1,6 716 0,7 482 0,4 835 0,8

2013 108078 81406 75,3 19565 18,1 1976 1,8 1365 1,3 1700 1,6 710 0,7 447 0,4 909 0,8

2012 107336 80667 75,2 19083 17,8 2162 2 1380 1,3 1701 1,6 735 0,7 584 0,5 1024 1,0

2011 102103 77879 76,3 17598 17,2 1691 1,7 1304 1,3 1665 1,6 678 0,7 387 0,4 901 0,9

2010 82555 63761 77,2 13966 16,9 1340 1,6 574 0,7 1315 1,6 570 0,7 256 0,3 773 0,9

2009 69148 55266 79,9 9712 14,0 895 1,3 551 0,8 1301 1,9 524 0,8 259 0,4 640 0,9

2008 67728 55193 81,5 8642 12,8 825 1,2 527 0,8 1269 1,9 449 0,7 205 0,3 618 0,9

2007 59629 49923 83,7 6429 10,8 649 1,1 464 0,8 1050 1,8 405 0,7 201 0,3 508 0,9

Tabelë krahasuese e Raporteve për ndjekjen e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të Avokatit të Popullit 
për periudhën kohore 2007 – 2016

VITET G
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 Maqedonas Shqiptarë Turq Romë Serbë Vllah Boshnjakë Të tjerë
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Avokati i Popullit dekorohet me “Urdhrin – Oficer i 
Rendit Kombëtar për Merita” nga  Presidenti i Francës, 

z. Fransoa Oland,27.09.2012

Avokati i Popullit dekorohet me “Urdhrin për Merita Qytetare” nga 
Mbreti i Spanjës, Sh. T. Huan Karlos i Parë, 22.11.2012

Avokati i Popullit me një pjesë të punonjësve në ndarjen e Urdhrit 
në Ambasadën e Mbretërisë së Spanjës, 22.11.2012

Avokati i Popullit me familjen në ndarjen e 
Urdhrit në Ambasadën e Mbretërisë së Spanjës, 22.11.2012

Vizita e Komisionerit për të Drejtat e Njeriut të Këshillit të Evropës, 
z. Nils Muzhnieks, Shkup, 28.11.2012

Simpozium ndërkombëtar, Ankara, Turqi, 04.09.2013

FOTOGALERIA



298

STATISTIKA E 20 VITEVE

Takim i Avokatit të Popullit z. Ixhet Memeti me 
Ambasadorin e SHBA-ve, SH. T. Xhes Bejli, 16.03.015

Punëtori rajonale me temë: “Roli i Ombudsmanit në proceset e 
integrimit europian”, Tiranë, Shqipëri, 25-26.09.2014

Takim me një pjesë të ambasadorëve të Bashkimit Evropian 
dhe Ambasadorin e SHBA, 15.07.2014

Takim i qytetarëve për promovimin e kompetencave të 
Avokatit të Popullit lidhur me të drejtat e mbrojtjes 

sociale dhe shëndetësore, 24-27.06.2014

Takim i Asociacionit të Ombudsmanëve të Mesdheut, 
Konferenca AOM, Jordan, 10-12.06.2013

Avokati i Popullit me zëvendësit e tij, 2013
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Takim i Avokatit të Popullit z. Ixhet Memeti me 
Zëvendës-Ndihmësin e Sekretarit Shtetëror amerikan për Evropë 

dhe Aziz. Hojt Brajan Ji, 17.04.2015

Takim i Avokatit të Popullit z. Ixhet Memeti me Ekspertin evropian 
për Prioritetet e Reformave, z. Rajnhard Pribe, 21.04.2015

Seminari i 10-të nacional i Rrjetit të Ombudsmanëve Evropian, 
Varshavë, Poloni, 26-29.04.2015

Vizita e Qendrës Transitore “Vinoguj”, 
Gjevgjeli,30.11.2015

Takim i Avokatit të Popullit z. Ixhet Memeti me Ndihmës Sekretarin 
e Përgjithshëm të OKB-së për të Drejtat e Njeriut, 

z. Ivan Shimonoviq,  22.05.2015

Z. Ixhet Memeti, z. Mohamed Arif, Shef i Misionit të UNHCR, 
znj. Gertrude Brinek, Shefe e Bordit të Ombudsmanit të Austrisë – 

Qendra Transitore “Vinojug”, Gjevgjeli,   30.11.2015
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Nënshkrimi i Projektit “Zëshëm për Ombudsmanin” – 
z. Ixhet Memeti, Ambasadori i Mbretërisë së Britanisë së Madhe, 

SH. T. Çarls Garet dhe Goran Mihajllovski, 06.10.2016

Pres-konferenca në prag të Zgjedhjeve parlamentare 2016

Auditorium për “Bashkëpunim të shoqërisë qytetare me 
Avokatin e Popullit dhe marrëdhëniet ndërkufitare”, 

Pogradec, Shqipëri, 06.06.2016.

Takim i Avokatit të Popullit z. Ixhet Memeti me Ambasadorin e 
delegacionit të BE-së në RM, SH.T. Samuel Zhbogar, 21.09.2016

Nënshkrimi i Memorandumit për Bashkëpunim midis 
Avokatit të Popullit dhe Qendrës LGBT, Shkup, 14.12.2016

Nënshkrimi i Memorandumit për Bashkëpunim midis 
Avokatit të Popullit dhe Komisionerit të Lartë për Refugjatë 

pranë OKB-së, Shkup, 28.10.2015
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Studentët e Fakultetit të Sigurisë pranë Universitetit 
“Shën Kliment Ohridski” nga Manastiri, në vizitë tek 

Avokati i Popullit, 27.04.2016

Takim i Avokatit të Popullit z. Ixhet Memeti me përfaqësuesit e 
Komisionit Parlamentar për Parashtresa dhe Peticione të 

Krahinës së Bavarisë, 27.06.2017

Pjesëmarrja në Konferencën ndërkombëtare: “Pjesëmarrja e pub-
likut në miratimin e rregullave të cilat kanë të bëjnë me mjedisin 

jetësor”, Lubjanë, Slloveni,15.09.2017

Z. Ixhet Memeti në debatin për Buxhetin e Avokatit të Popullit 
për vitin 2017, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë

Takim i Avokatit të Popullit z. Ixhet Memeti me Ekspertin evropian 
për Prioritetet e Reformave, z. Rajnhart Pribe, 18.07.2017

Avokati i Popullit me zëvendësit në zyrën qendrore, 2018 
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PUBLIKIME TË AVOKATIT TË POPULLIT – RAPORTE, 
HULUMTIME, BROSHURA, FLETËPALOSJE, GAZETA E AP
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PAS INTERVENIMIT TË AVOKATIT TË POPULLIT OPEROHET PERSONI I DËNUAR
Nga L.S. i cili vuan dënimin në Institucionin Ndëshkues-Korrektues Idrizovë, është parashtruar 

parashtresë pranë Avokatit të Popullit me kërkesë që Institucioni ndëshkues-korrektues t’i mundësojë 
atij të kryejë operimin e domosdoshëm në këmbë në të cilën është lënduar gjatë paraburgimit, 
intervenim të cilin e kishte kërkuar për më shumë se pesë vjet, por nuk i ishte mundësuar konse 
për shkak të mospranimit të institucioneve shëndetësore për shkak të mungesës së kushteve për 
kryerjen e ndërhyrjeve të tilla tek personat e dënuar me burg. Për këtë shkak, Avokati i Popullit 
u drejtua pranë disa institucioneve shëndetësore në Republikë me kërkesë që personi i dënuar të 
pranohet për kontroll dhe të kryhen ndërhyrjet e domosdoshme kirurgjike. Lidhur me këtë kërkesë 
ranë dakord dy organizata shëndetësore dhe Institucioni ndëshkues-korrektues, me ç’rast është 
kryer ndërhyrja kirurgjike.

AVOKATI I POPULLIT NUK LEJOI PARASHKRIMIN E LËNDËS GJYQËSORE
Parashtruesi i parashtresës O.T. nga Shkupi kërkonte intervenim nga Avokati i Popullit pranë 

Gjykatës Themelore Shkup 1 Shkup, ku udhëheq procedurë gjyqësore e cila zvarritet pa arsye. 
Pas inspektimit të kryer në shkresat e gjyqit është konstatuar se seanca e fundit pranë Këshillit 
gjyqësor është mbajtur para më shumë se një vit.

Duke e marrë parasysh se të dhënat në parashtresë për zvarritje të paarsyeshme të procedurës 
ishin plotësisht të bazuara, që është në kundërshtim me nenin 13 të Ligjit për procedurën penale 
(“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 15/97) Avokati i Popullit dërgoi sugjerim me shkrim pranë kryetarit 
të gjykatës me të cilin kërkoi të intervenojë për vazhdimin e procedurës sepse, në të kundërtën 
mund të vijë deri te parashkrimi i ndjekjes penale të personit të akuzuar.

Gjykata nuk u përgjigj me shkrim ndaj sugjerimit të tillë, por përmes bisedës telefonike me 
parashtruesin e parashtresës dhe personelin e sekretarisë penale të Gjykatës Themelore Shkup 1- 
Shkup u konstatua se procedura ka vazhduar me caktimin e seancës së re kryesore.

AVOKATI i POPULLIT E NDIHMOI QYTETARIN NË REALIZIMIN E PENSIONIT TË 
PLEQËRISË

Pranë Avokatit të Popullit parashtroi parashtresë qytetari R.D. nga Shkupi, në të cilën theksoi 
se i janë cenuar të drejtat nga ana e Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Republikës së 
Maqedonisë, për shkak se ndonëse i ka plotësuar kushtet për realizimin e pensionit të pleqërisë, 
nuk ka mundur të realizojë këtë të drejtë për arsye se punëdhënësi, në periudhën prej datës 01.01. 
deri më datën 30.09.1994, nuk ia ka paguar kontributet për sigurimin pensional dhe invalidor edhe 
pse konform nenit 182 paragrafit 1 të Ligjit për sigurimin pensional dhe invalidor ka qenë i obliguar 
ta bëjë këtë për punëtorët e vet gjatë pagimit të mjeteve për rrogat konform nenit 183 paragrafit 
1 të ligjit të njëjtë.

Avokati i Popullit pas procedurës së realizuar, duke i marrë parasysh dispozitat e cekura 
të Ligjit për sigurimin pensional dhe invalidor si dhe aktgjykimin e plotfuqishëm të Gjykatës 
Themelore Shkup II - Shkup me të cilin punëdhënësi është obliguar t’i paguajë kontributet e 
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papaguara për sigurim pensional dhe invalidor në Fond, bëri vërejtje se Fondi duhet ta plotësojë 
kërkesën e qytetarit për realizimin e të drejtës së tij ligjore për pension të pleqërisë, pas së cilës 
kontributet e papaguara nga ana e punëdhënësit u paguan dhe u realizua e drejta e parashtruesit 
të parashtresës.

PAS 30 VITEVE QYTETARI U LIDH NË RRJETIN E ENERGJISË ELEKTRIKE
Pranë Avokatit të Popullit S.T. nga Manastiri parashtroi parashtresë lidhur me kërkesën 

shumëvjeçare për lidhje në rrjetin e energjisë elektrike, e cila nuk i është pranuar, kështu që më 
shumë se 30 vjet nuk ka mundur objektin e tij banesor (të ndërtuar gjithashtu para më shumë se 30 
viteve) ta lidhë në rrjetin e energjisë elektrike, përkatësisht të fitojë lidhje. Si arsye për mosdhënien 
e lidhjes, autoritetet kompetente theksuan ndërtimin e objektit pa dokumentacion ndërtimor-
teknik. Avokati i Popullit bëri me dije se, konform Ligjit për planifikim urbanistik dhe hapësinor dhe 
nenit 45 të Ligjit për eksproprijim, objektet e ndërtuara para vitit 1968 nuk konsiderohen si objekte 
të ndërtuara pa leje dhe se duhet t’i jepet lidhja parashtruesit të parashtresës, për shkak se objekti 
është ndërtuar para periudhës së caktuar. Propozimi i Avokatit të Popullit ishte pranuar dhe disa 
ditë më vonë parashtruesit të parashtresës iu mundësua lidhja.

NË PROCEDURËN PËR FITIMIN E SHTETËSISË QYTETARI I RM-së TRAJTOHET SI I HUAJ
Pranë Avokatit të Popullit M.V. nga Shkupi paraqiti parashtresë për shkak se i ishte cenuar 

e drejta për fitimin e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, edhe pse i kishte plotësuar kushtet 
ligjore. Avokati i Popullit konstatoi se parashtruesit të parashtresës i është cenuar e drejta sepse i 
plotësonte kushtet e parashikuara me Ligjin për shtetësi të parapara për shtetasit e ish-republikave 
të Jugosllavisë. Së këtejmi, Avokati i Popullit konstatoi se organet kompetente gjatë vendosjes për 
të drejtën kishin zbatuar nenin 7 të Ligjit me të cilin janë përcaktuar kushtet për fitimin e shtetësisë 
të Republikës së Maqedonisë për të huaj, dhe jo nenin 26 me të cilin janë përcaktuar kushte më 
të volitshme për fitimin e shtetësisë për shtetasit e republikave të tjera të ish-RSFJ-së. Avokati i 
Popullit dërgoi propozim për zbatimin e sërishëm të procedurës duke sugjeruar që gjatë vendosjes 
së sërishme të merret parasysh neni 26 i Ligjit, propozim i cili u pranua dhe u miratua aktvendimi 
për pranim në shtetësinë e Republikës së Maqedonisë.
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NDALET NDËRPRERJA E PALIGJSHME E PENSIONIT FAMILJAR
M.N. nga Shkupi parashtroi parashtresë në të cilën theksoi se nga ana e Fondit për Sigurim 

Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë – Shkup, llogaritur nga data 05.07.1997, nuk i paguhet, 
përkatësisht i ndalet e tërë shuma në para e pensionit familjar. 

Duke vepruar sipas parashtresës Avokati i Popullit konstatoi se Fondi këtë ndalim e kryen 
në bazë të aktgjykimit të gjykatës kompetente për të cilën nga ana e Fondit nuk është paraqitur 
propozim për përmbarim, ndërkaq përmbarimin e propozuar nuk e ka lejuar gjykata kompetente. 
Megjithatë, konform dispozitave të Ligjit për procedurën përmbarimore, procedura për përmbarim 
dhe procedura për sigurim iniciohet sipas propozimit të kreditorit, ndërsa ekzekutimin dhe zbatimin 
e lejon dhe zbaton gjykata dhe në rastin konkret gjykata kompetente nuk e ka lejuar përmbarimin 
mbi pensionin që i paguhet parashtrueses së parashtresës. Për shkak të arsyeve të lartpërmendura 
Avokati i Popullit dha rekomandim që Fondi të ndërpret ndalimin e paligjshëm të pensionit të 
parashtrueses së parashtresës dhe të vazhdojë t’ia paguajë shumën e mjeteve në para të pensionit 
familjar, ndërsa ekzekutimin e aktgjykimit ta kërkojë në procedurë të parashikuar me ligj konform 
dispozitave të Ligjit për procedurë përmbarimore. Në rrjedhën e mëtutjeshëm të procedurës u 
pranua përgjigjja se Fondi e ka pranuar rekomandimin e dhënë në këtë mënyrë dhe ka filluar me 
pagesat e rregullta të pensionit familjar.

PËR SHKAK TË FATURËS SË PAPAGUAR PËR MBETURINA E KANË LËNË PA UJË
T.Z. nga Shkupi ka parashtruar parashtresë për shkak se në mënyrë të paautorizuar dhe 

pa bazë i është hequr matësi i ujit, gjoja se për fatura të papaguara për mbeturina. Avokati i 
Popullit bëri me dije se sipas Ligjit për veprimtari komunale veçmas janë ndarë punët komunale për 
furnizim me ujë dhe punët komunale për higjienë publike, me ç’rast janë veçmas edhe objektet e 
infrastrukturës për këto dy veprimtari. Për këto arsye Avokati i Popullit bëri me dije se nuk është 
në pajtueshmëri me ligjin që për shkak të borxhit të papaguar për një shërbim të ndërmerren masa 
për kufizimin e mundësisë për shfrytëzimin e shërbimit tjetër për të cilin janë shlyer shpenzimet, 
pa marrë parasysh se në teknikën e pagimit dy shërbimet janë vendosur në faturë të përbashkët. 
Gjithashtu, Avokati i Popullit vuri në dukje se me Kushtetutë garantohet paprekshmëria e shtëpisë 
dhe se pa vendim gjyqësor nuk mund të hyhet në shtëpi dhe pa leje të qytetarit të ç’montohet 
njehsori i ujit i cili është në pronësi të përdoruesit të ujit, përkatësisht qytetarit. Sugjerimet e 
Avokatit të Popullit u pranuan dhe u rivendos gjendja e mëparshme dhe ishte mundësuar që 
parashtruesi në mënyrë të lirshme t’i shfrytëzojë shërbimet në lidhje me furnizimin e ujit të pijshëm.

QYTETARËT KËRKUAN, AP NDIHMOI QË PDU TË KTHEHET PËR RI-PËRPILIM
Këshilli iniciues për mbrojtjen e lagjes, ”Debar-Maallo-Bunjakovec” përmes qytetarit S.P. nga 

Shkupi parashtroi parashtresë në të cilën theksoi se janë cenuar të drejtat e tyre kushtetuese dhe 
ligjore në procedurën për miratimin e Planit Detaj Urbanistik për “Debar-Maallo - Bunjakovec”, i 
cili sipas propozimit të kryetarit të komunës Qendër- Shkup vetëqeverisja lokale e komunës e ka 
miratuar në mbledhjen e Këshillit si Propozim-plan, ndërkaq për shkak se Plani i ri Detaj Urbanistik 
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nuk ka respektuar Planin Themelor Urbanistik të Qytetit të Shkupit dhe Ligjin për planifikim 
hapësinor dhe urbanistik, ndërkaq me dendësinë e propozuar, lartësinë e objekteve dhe zgjidhjen 
e trafikut prejudikon zgjidhje për Planin e Përgjithshëm Urbanistik. 

Duke vepruar sipas parashtresës Avokati i Popullit konstatoi se në procedurën e miratimit të 
Planit të lëndës hartuesi i të njëjtit ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për planifikim 
hapësinor dhe urbanistik dhe Rregulloren për standarde dhe norma për planifikim, dhe në këtë 
kuptim dha sugjerim që Ministria për Urbanizëm dhe Ndërtimtari-Sektori për planifikim hapësinor-
Shkup në procedurë të sërishme për dhënien e pëlqimit sipas Propozim-Planit detaj urbanistik 
mos të jep pëlqim për zbatimin e të njëjtit përderisa nuk kryhen korrigjimet e kërkuara dhe nuk 
plotësohet me të dhëna të reja. Në rrjedhën e mëtutjeshme të procedurës u konstatua se Ministria 
nuk ka dhënë pëlqim për zbatimin e planit, përkatësisht të njëjtin e ka kthyer për ri-përpilim.

TË DREJTAT PERSONALE NUK PARASHKRUHEN
K.P. nga Shkupi parashtroi parashtresë në të cilën vuri në pah se nga ana e Ministrisë për 

Punë dhe Politikë Sociale-Drejtoria republikane për çështjen e luftëtarëve dhe invalidëve të luftës 
Shkup i janë cenuar të drejtat ligjore të parashikuara në dispozitat e Ligjit për të drejtat e bartësve 
të monumentit të partizanëve viti 1941, të personave të dekoruar me medalje të heroit kombëtar 
dhe të luftëtarëve të luftës nacionalçlirimtare dhe revolucionare të Spanjës prej vitit 1936 deri në 
vitin 1939 për shkak se nuk u janë paguar të ardhurat vjetore në para për rehabilitim për vitin 
1991, 1992, 1993, dhe vitin 1994 me arsyetim se e njëjta është parashkruar.

Duke e marrë parasysh se Avokati i Popullit konstatoi se në rastin konkret nuk bëhet fjalë 
për kërkesë të natyrës obligative juridike por bëhet fjalë për të drejtë të realizuar sipas fuqisë së 
ligjit, ndërkaq e cila është e drejtë personale materiale dhe e njëjta nuk parashkruhet, përkatësish 
mbi të nuk mund të zbatohen dispozitat e Ligjit për marrëdhënie obligative të cilat kanë të bëjnë 
me parashkrimin e kërkesave të kohëpaskohshme në para, dha rekomandim që organi kompetent 
të nxjerr konkluzion përkatës dhe parashtrueses së parashtresës t’i lejojë pagimin e të ardhurave 
vjetore në para për rehabilitim për periudhën në fjalë. Rekomandimi i dhënë në këtë mënyrë ishte 
pranuar dhe kërkesa e parashtrueses së parashtresës është realizuar.

PËRCAKTOHET KOMPENSIM I NJËJTË PËR TË GJITHË QYTETARËT GJATË 
EKSPROPRIJIMIT TË PRONËS

Qytetarët B.S., M.R. dhe të tjerë nga Shkupi në parashtresën e përbashkët theksuan se u 
janë cenuar të drejtat për kompensim për tokë të eksproprijuar për ndërtim të magjistrales Shkup-
Tetovë. Gjegjësisht, me marrëveshje, të cilën e kanë nënshkruar është përcaktuar kompensimi me 
shumë të caktuar për tokë prej 1m2 , sa u është paguar, ndërsa më vonë pjesëmarrësve të tjerë në 
procedurë u është paguar kompensimi më i lartë për 1m2. Në këtë mënyrë, pohonin parashtruesit e 
parashtresës, është cenuar parimi kushtetues që për patundshmëri të njëjtë të fitohet kompensimi 
i njëjtë gjatë eksproprijimit të pronësisë. Duke vepruar sipas parashtresës Avokati i Popullit realizoi 
kontakte me organet e drejtorisë, të cilët kanë marrë pjesë në procedurën për eksproprijim dhe 
lidhje të kontratës për përcaktimin e kompensimit, me qëllim që të njëjtit ta respektojnë parimin 
kushtetues për kompensim të drejtë dhe të drejta të barabarta për patundshmëri të njëjtë. 
Ministria për Financa, Drejtoria për Punë Pronësore Juridike-Seksioni në komunën e Karposhit-
Shkup dhe Fondi për Rrugë magjistrale dhe rajonale në informatat e tyre shprehën gatishmëri 
për plotësimin e kërkesave të qytetarëve dhe rritjen e shumës së gërshetuar me lartësi sa u 
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paguhet edhe qytetarëve të tjerë. Nga aneks-marrëveshjet e paraqitura u konstatua ekzistimi i 
akteve administrative ekzekutive përfundimtare në bazë të të cilave parashtruesit e parashtresave 
e realizuan të drejtën e garantuar me Kushtetutë të kompensimit të drejtë për truallin e tyre të 
eksproprijuar.

PAS INTERVENIMIT TË AP ANULOHET KONKURSI PËR SHKAK TË ZBATIMIT TË 
PALIGJSHME TË ZGJEDHJES

D.S. nga Shkupi, parashtroi parashtresë në të cilën përmendi se nga ana e punëdhënësit 
SHMSH “Rade Jovçevski Korçagin”-Shkup është shkelur e drejta e tij për punësim e cila buron 
nga neni 32 i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, ndërkaq në procedurën për kryerjen e 
zgjedhjes së kandidatëve të paraqitur në konkursin e përsëritur për themelimin e marrëdhënies së 
punës me dy realizues-arsimtarë.

Në lidhje me parashtresën, Avokati i Popullit konstatoi se punëdhënësi ka vepruar në 
kundërshtim me nenin 23 të Ligjit për marrëdhënie të punës, përkatësisht gjatë zgjedhjes së 
kandidatëve nga konkursi i shpallur ka zgjedhur kandidatët të cilët nuk i plotësojnë kushtet e 
parashikuara në nenin 59, paragrafin 3 të Ligjit për arsim të mesëm për çka pranë Këshillit shkollor 
të SHMSH “Rade Jovçevski Korçagin” – Shkup dha mendim në procedurën lidhur me kundërshtimin 
e paraqitur të parashtruesit të parashtresës për ta anuluar zgjedhjen e kandidatëve për vendet e 
punës për të cilat është shpallur konkursi dhe Shkolla të bëjë zgjedhjen dhe plotësimin e vendeve 
të përmendura të punës me kandidatët të cilët i plotësojnë të gjitha kushtet konform dispozitave të 
konkursit të shpallur, si dhe dispozitat e Rregullores për organizimin dhe sistematizimin e punëve 
dhe detyrave të punës në vendet e punës në Shkollë. Pas ndërmarrjes së veprimeve të këtilla u 
pranua njoftimi se është marrë vendimi me të cilin anulohet konkursi i shpallur.
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                                         SHEMBUJ NGA PUNA 2000

PAS REKOMANDIMIT TË AP PAGUHET KOMPENSIMI PËR SENDE TË SEKUESTRUARA NË 
MËNYRË TË PALIGJSHME

B.C. dhe S.M. nga Shkupi në parashtresë kërkuan intervenim nga Avokati i Popullit për shkak 
se nga ana e Ministrisë për Punë të Brendshme përkohësisht u janë sekuestruar instrumentet 
muzikore, me ç’rast edhe pse kanë kaluar disa vite nga sekuestrimi, kundër tyre nuk është ngritur 
procedurë gjyqësore, por edhe përkrah kësaj sendet e sekuestruara përkohësisht nuk u janë kthyer. 

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresës, me disa shkresa dhe biseda me një 
numër të madh personash në Ministri konstatoi se pohimet janë të sakta, për çka insistonte që 
sendet e sekuestruara t’u kthehen pronarëve. Mirëpo, pas shkresave dhe kontakteve të shumta 
me personat zyrtarë në Ministri, Avokati i Popullit u njoftua se sendet janë shitur dhe se nuk 
ekziston mundësia për t’ua kthyer parashtruesve të parashtresës. Avokati i Popullit pas përgjigjes 
së këtillë dërgoi rekomandim në të cilin vuri në pah veprimet e paligjshme të Ministrisë për Punë 
të Brendshme me sekuestrimin e përkohshëm të sendeve dhe kërkoi që t’u paguhet kompensimi 
me lartësi të vlerës së sendeve të sekuestruara, me ç’rast nga Ministria u njoftua se kjo duhet 
realizuar përmes gjykatës. Duke e pasur parasysh përgjigjen e këtillë Avokati i Popullit përsëri, 
me shkrim dhe përmes kontakteve të drejtpërdrejta vuri në dukje se parashtruesve duhet t’u 
paguhet kompensimi për sendet e sekuestruara dhe se nuk duhet t’u nënshtrohen shpenzimeve 
për udhëheqjen e procedurës gjyqësore, duke marrë parasysh faktin e pamohueshëm se sendet 
janë sekuestruar përkohësisht dhe se duhet të kthehen. Pas këtyre sugjerimeve Ministria pranoi 
që t’ua kompensojë mjetet për sendet e sekuestruara, për çka u kërkua që qytetarët të paraqesin 
kërkesë, gjë që edhe u bë.

PAS INTERVENIMIT TË AP TË PENSIONUARIT PARAKOHE, U KTHYEN NË PUNË
V.N. nga Prilepi parashtroi parashtresë në të cilën theksoi se i janë cenuar të drejtat 

kushtetuese dhe ligjore me atë që edhe pse ka qenë i pensionuar konform Ligjit për pensionim 
të parakohshëm, i cili më pas me Vendim të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë 
është shfuqizuar, nuk është kthyer në punë. Gjatë kohës së procedurës Avokati i Popullit konstatoi 
se parashtruesi i parashtresës ka paraqitur kërkesë për t’u kthyer në vendin e punës në të cilin 
kishte punuar para pensionimit, por Ministria për Financa nuk e ka shfuqizuar aktvendimin për 
ndërprerjen e marrëdhënies së punës edhe pse sipas Vendimit të Gjykatës Kushtetuese ishte e 
obliguar të veprojë sipas kërkesës së punëtorit. Për këto arsye Avokati i Popullit dërgoi kërkesë 
pranë Ministrisë për Financa dhe informatë pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, e cila 
është kompetente që të ndërmerr masa për zbatimin e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese dhe 
kërkoi që të gjithë punëtorëve të cilët kanë paraqitur kërkesë për t’u kthyer në punë të njëjtat t’ua 
pranojë.

Pas dërgimit të sugjerimeve në fjalë Ministria e shfuqizoi aktvendimin për ndërprerjen e 
marrëdhënies së punës kështu që parashtruesi i parashtresës, si dhe të punësuarit e tjerë të cilët 
janë pensionuar para kohe u kthyen në punë.
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DIPLOMA E PA NOSTRIFIKUAR PENGESË PËR PARAQITJE NË ENTIN PËR PUNËSIM
B.E. nga Shkupi në parashtresë theksoi se pas paraqitjes në Entin për Punësim si i papunësuar 

me shkollë të mesme, nuk është evidentuar për shkak se ka kryer arsim të lartë jashtë shtetit, 
por diploma nuk i është nostrifikuar, dhe i janë përgjigjur se pas nostrifikimit të diplomës do të 
evidentohet si i papunësuar.

 Avokati i Popullit menjëherë u drejtua pranë Entit për Punësim duke bërë me dije  se me këtë 
vendim janë cenuar të drejtat e parashtruesit dhe se i njëjti duhet të evidentohet si i papunësuar 
me diplomën e cila për momentin është juridikisht e vlefshme, ndërkaq kjo është diploma për 
arsim të mesëm. Pas intervenimit të Avokatit të Popullit parashtruesi menjëherë u evidentua në 
evidencën për të papunësuar dhe iu dha libreza e punës. Në bazë të kësaj evidence parashtruesi 
e realizoi të drejtën e mbrojtjes shëndetësore, e cila gjithashtu ishte cekur si arsye  për të cilën 
kërkohej intervenimi i Avokatit të Popullit. 

KORRIGJOHEN FATURAT E UJIT TË ARKËTUARA NË MËNYRË TË PALIGJSHME 
Zh.I. nga Shkupi parashtroi parashtresë në të cilën theksoi se disa muaj ka paguar ujë në 

mënyrë paushale sipas anëtarëve të familjes dhe atë me shuma të larta, ndërkaq e gjithë kjo për 
shkak se Ndërmarrja publike “Ujësjellësi dhe kanalizimi” e ka mbyllur matësin e ujit kinse për 
shkak se ka qenë i amortizuar dhe ka qenë i detyruar që me shpenzime të veta të blejë dhe vendos 
matës të ri, të një marke të caktuar të rekomanduar nga ndërmarrja publike. Gjatë rrjedhës 
së procedurës, Avokati i Popullit konstatoi se në këtë rast sipas akteve të Ndërmarrjes publike 
parashtruesi duhet të paguajë shumë mesatare nga faturat e paguara të fundit. Në këtë rast 
pagesa bëhej sipas çmimeve të përcaktuara për ndërtesë kolektive për banim, ndërkaq jo sipas 
çmimit për ndërtesë individuale për banim.

Për shkak të konstatimit të tillë u sugjerua se duhet të korrigjohet shuma e cila paguhet më 
tepër dhe mjetet e paguara pa bazë t’i kthehen. Propozimi i tillë u pranua në tërësi. 

Në lidhje me detyrimin për ndërrimin e matësit u konstatua se sipas akteve të Ndërmarrjes 
publike rezulton detyrimi për të njëjtën që në mënyrë të rregullt t’i mirëmbajë dhe ekuilibrojë 
matësit, pronarët e të cilëve janë qytetarë deri në skadimin e vlefshmërisë së vulës së kontrollit, 
ndërkaq gjatë mirëmbajtjes së rregullt  dhe eliminimit të dëmtimeve të matësve Ndërmarrja 
publike instalon matës të rregullt. Nga aktet e cekura nuk rezultonte se mirëmbajtja dhe ndërrimi 
bëhet vetëm ndaj një lloji të caktuar të matësve, përkatësisht matësve të markës së caktuar dhe 
prodhuesit të caktuar. Njëherazi u konstatua se Ligji për njësitë matëse dhe matësit nuk parashikon 
obligim që matësit për ujë të jenë vetëm nga një prodhues, përkatësisht të një marke, me ç’rast 
vetëm ministri për Ekonomi mund të nënshkruajë se është e detyrueshme të përdoren matës 
të një lloji të caktuar. Duke e marrë parasysh situatën e tillë juridike dhe duke e pasur parasysh 
faktin se në rastin konkret matësi i parashtruesit  ishte vendosur diku në vitet e gjashtëdhjeta, 
në kohën kur nuk kanë qenë në fuqi aktet e tanishme të Ndërmarrjes publike, sipas të cilave 
është parashikuar obligimi për instalimin e matësve vetëm të markës “Insa” dhe “Ikom”, si dhe 
duke u nisur nga dispozitat ligjore Avokati i Popullit dha rekomandim që matësi të ndërrohet nga 
ana e Ndërmarrjes publike me shpenzime të saj dhe t’i mundësohet qytetarit që në mënyrë të 
pandërprerë t’i shfrytëzojë shërbimet. Sipas rekomandimit, Ndërmarrja publike bëri ndërrimin e 
matësit mbi barrë të saj edhe pse siç theksoi nuk është në pajtueshmëri me aktet e saj normative.
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PËR SHKAK TË KONTRIBUTEVE TË VJETRA TË PAPAGUARA LEHONA KA MBETUR PA 
KOMPENSIM NË PARA 

A.N. nga Kavadari parashtroi parashtresë në të cilën theksoi se për momentin punon si 
sekretaresh teknike më shumë se gjashtë muaj dhe se kontributet janë paguar në mënyrë të 
rregullt, por edhe përskaj situatës së tillë faktike nuk i është paguar kompensimi i rrogës për shkak 
të mungesës pas lindjes për arsye se nuk është paguar ndonjë borxh i mëparshëm ndaj Fondit, 
kur ka qenë e siguruar si pronare e dyqanit personal. Duke vepruar sipas parashtresës Avokati i 
Popullit dërgoi sugjerim se sipas Ligjit për mbrojtje shëndetësore dhe Ligjit për sigurim shëndetësor 
i siguruari realizon të drejtën për kompensim të rrogës nëse ka pasur sigurim shëndetësor së paku 
gjashtë muaj para ndodhjes së rastit dhe nëse kontributi për sigurim shëndetësor paguhet në 
mënyrë të rregullt ose me vonesë prej së paku 60 ditëve. Duke e marrë parasysh se parashtruesja 
e parashtresës, në organizatën ka punuar më shumë se gjashtë muaj dhe kontributet janë paguar 
në mënyrë të rregullt, Avokati i Popullit bëri me dije se është e palogjikshme që për t’i realizuar 
të drejtat nga marrëdhënia e punës dhe sigurimi shëndetësor në organizatën në të cilën punon të 
kërkohet pagesa e detyrimeve në organizatë tjetër ku parashtruesja ka pasur status tjetër, për çka 
propozoi që t’i paguhet kompensimi.

Duke vepruar sipas sugjerimeve të Avokatit të Popullit së shpejti parashtrueses iu pagua 
kompensimi, me çka u realizua e drejta ligjore e saj.
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LËSHOHEN KARTONËT E KALTËR DHE MUNDËSOHET INTERVENIMI KIRURGJIK PËR 
PERSONIN NË RREZIK SOCIAL

E.P. nga Shkupi, parashtroi parashtresë në të cilën theksoi se edhe krahas gjendjes së rëndë 
materiale-financiare, nga ana e Qendrës për punë sociale nuk i lejohet ndihma e njëfishtë në para 
dhe se për shkak të mungesës së kartonëve të kaltër dhe mjeteve financiare nuk mund të kryhet 
intervenimi i domosdoshëm kirurgjik mbi djalin e saj të mitur. Pas konstatimit të gjendjes faktike 
Avokati i Popullit rekomandoi që qendra kompetente t’i ndajë ndihmë të njëfishtë në para, gjë që u 
bë, ndërkaq pas intervenimit të tij Fondi për Sigurim Shëndetësor lëshoi vërtetim në bazë të të cilit 
edhe pa kartonë të kaltër u krijuan parakushte që intervenimi kirurgjik të kryhet pa kompensim. 

                                                           
PËR SHKAK TË MBROJTJES SË MJEDISIT JETËSOR SHKRITORJA E VELESIT E NDËRPEU 
PUNËN

Avokati i Popullit me iniciativë personale ngriti procedurë në lidhje me informatat e siguruara 
nga lajmet ditore-informative dhe mediat e tjera elektronike, në të cilat ishin publikuar reagimet 
e qytetarëve të Velesit, lidhur me punën e Shkritores për plumb dhe zink pranë KMK “Zletovo”-
Veles. Gjatë rrjedhës së procedurës u drejtua pranë organeve kompetente-Inspektoratit shtetëror 
për mjedisin jetësor dhe Inspektoratit sanitar dhe shëndetësor shtetëror, duke sugjeruar se është 
e nevojshme të ndërmerren veprime, në suaza të kompetencave të tyre ligjore, me qëllim të 
zgjidhjes së problemit me ndotjen e ajrit në Veles, në të cilat e veçoi nevojën e domosdoshme 
për inspektim në vend të ngjarjes, të konstatohet gjendja faktike në mënyrë që, mes tjerash, do 
të bëhen matje r domosdoshme në suaza të mundësive objektive, mirëpo sugjeroi edhe obligimin 
dhe nevojën e inicimit të procedurës për furnizimin e instrumenteve të tjera përkatëse për matje 
dhe në qoftë se konstatohet parregullsi në punën e subjektit juridik të ndërmerren të gjitha masat 
administrative dhe aktivitetet konform ligjit. 

Sugjerimet e dhëna u pranuan dhe pas mbikëqyrjes së kryer inspektuese u miratua 
aktvendimi për ndërprerjen e punës së KMK “Zletovo”-kompleksi Metalurgjia, ndërkaq kundër 
personave përgjegjës pranë personit juridik janë paraqitur kërkesa për inicimin e procedurës për 
kundërvajtje, si dhe kallëzim penal.

ME NDIHMËN E AP QYTETARI E REALIZOI KTHIMIN E  MJETEVE TË ARKËTUARA 
GABIMISHT

J.K. nga Kavadari, parashtroi parashtresë në të cilën theksoi se nga ana e Ministrisë për 
Financa i cenohen të drejtat për shkak se nuk i lejohet kthimi i mjeteve të paguara gabimisht në 
emër të shpenzimeve procesuese, në xhiro-llogari të Gjykatës Themelore në Kavadar në vend të 
kreditorit. Duke vepruar sipas parashtresës Avokati i Popullit konstatoi se Ministria për Financa 
në rastin konkret në mënyrë të gabueshme e zbaton nenin 36, paragrafin 3 të Ligjit për taksa 
gjyqësore, duke deklaruar se nuk mund të bëhet kthimi i mjeteve për shkak se ka kaluar më 
shumë se një vit prej ditës së pagimit, për të cilat arsye me rekomandim bëri me dije se mjetet në 
para të lëndës nuk janë paguar si taksa gjyqësore, por si shpenzime procesueale për çka edhe nuk 
mund të zbatohen dispozitat e ligjit të cekur. Qëndrimi i këtillë ishte pranuar, sipas të cilit organi 
kompetent përgatiti Aktvendim me të cilin qytetarit i lejohet që t’i tërheq mjetet.
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PAS INTERVENIMIT TË AP KORRIGJOHEN FATURAT E KONTESTUESHME TË 
QYTETARËVE NGA SHA “TELEKOMUNIKACIONET E MAQEDONISË”

M.N. nga Manastiri parashtroi parashtresë pranë Avokatit të Popullit në të cilën theksoi se 
nga ana e SHA “Telekomunikacionet e Maqedonisë” është detyruar të paguaj shuma të larta të 
pabazuara me një numër të madh llogarish për biseda kinse të realizuara me numrat telefonikë 
të serisë 0500, për çka i është shkyçur linja telefonike. Duke vepruar sipas parashtresës Avokati 
i Popullit konstatoi se është keqpërdorur linja telefonike e parashtrueses nga ana e personave të 
tjerë, për çka u drejtua pranë shërbimit të SHA “Telekomunikacionet e Maqedonisë” – “Telefoni i 
Qytetit” duke sugjeruar që të korrigjohen llogaritë e kontestueshme, pas kësaj shërbimi profesional 
i “Telekomunikacioneve të Maqedonisë” miratoi aktvendim me të cilin e pranoi intervenimin e 
Avokatit të Popullit dhe bëri fshirjen e impulseve të kontestueshme.

BRUTALITET POLICOR NË RADUSHË
Pas paraqitjes përmes telefonit të qytetarit N.L. nga f. Radushë, ndërkaq në lidhje me 

arrestimin e personit S.M. nga fshati Radushë nga ana e personave të autorizuar zyrtarë, për 
shkak të dyshimit të bazuar se ka qenë i involvuar gjatë sulmit të Stacionit policor “Tearcë” dhe 
pas publikimit të informatës në shtypin ditor, Avokati i Popullit hapi procedurë gjatë rrjedhës së 
të cilës konstatoi se nga ana e personave zyrtarë janë tejkaluar kompetencat zyrtare dhe është 
përdorur forcë e tepruar dhe e panevojshme ndaj qytetarit të cekur dhe si rezultat i kësaj i njëjti 
ka fituar lëndime të rënda trupore. Për këtë rast ishte kërkuar informatë e plotë nga ministri i cili 
udhëheq me Ministrinë e Punëve të Brendshme, njëherazi është dërguar edhe komunikatë nga 
mjetet për informim publik. Pas publikimit të rastit para publikut dhe sipas urdhrit të ministrit për 
Punë të Brendshme janë bërë kontrolle të hollësishme nga ana e Sektorit për kontroll intern të 
Ministrisë, me ç’rast është konstatuar përgjegjësi e tre punonjësve udhëheqës të Drejtorisë për 
Siguri Shtetërore dhe është konstatuar se dy operues të këtij shërbimi i kanë tejkaluar kompetencat 
zyrtare. Për veprimet e mëtutjeshme, Avokati i Popullit nuk është njoftuar.

PËRJASHTIM I PABAZUAR NGA PUNA PËR TË PUNËSUARIT NË RAJONET KRITIKE
R.XH., E.R., A.XH., A.M. dhe S.B. nga fshati Haraçinë, Shkup, parashtruan parashtresë në 

të cilën theksuan se u janë cenuar të drejtat nga marrëdhënia e punës në mënyrë që nga ana 
e punëdhënësit janë marrë aktvendime për ndërprerjen e  marrëdhënies së punës për shkak të 
shkeljes së disiplinës së punës, përkatësisht mosardhjes në punë, të cilat nuk u janë dorëzuar, 
me çka u është cenuar e drejta për realizimin e mbrojtjes te punëdhënësi, sindikata, organet 
inspektuese, para gjykatës kompetente dhe organet e tjera në pajtueshmëri me ligjin. Pas 
shqyrtimit të pohimeve në parashtresë, ndërkaq duke i marrë parasysh gjendjet e shkaktuara 
në f. Haraçinë dhe veprimet ushtarake që ndërmerreshin në atë rajon, Avokati i Popullit dërgoi 
sugjerim me të cilin punëdhënësit i sugjeroi se duhet përsëritur procedurën në pjesën e dërgimit të 
aktvendimeve të miratuara, për t’u mundësuar punëtorëve të realizojnë të drejtën për kundërshtim, 
përkatësisht të kontestojnë rregullsinë dhe ligjshmërinë e aktvendimeve. Përveç kësaj, pranë 
ministrit i cili udhëheq me Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, Avokati i Popullit dërgoi kërkesë 
për ndërmarrjen e veprimeve për zbatimin e informatës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, 
sipas të cilës punonjësve nga rajonet kritike nuk duhet t’u ndërpritet marrëdhënia e punës për 
shkak të mungesës nga puna ose ardhjes jo me rregull në punë gjatë kohës së krizës. Procedura 
sipas parashtresës është akoma në rrjedhë.
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KA KEQPËRDORUR UNIFORMËN POLICORE PËR LARJE HESAPESH TË ÇËSHTJEVE 
FAMILJARE

Parashtruesja N.N. nga Shkupi kërkoi ndihmë nga Avokati i Popullit për përcaktimin e 
përgjegjësisë së personit të autorizuar zyrtar Z.I. - inspektor i organit për punë të brendshme 
për qytetin e Shkupit, sepse i njëjti ka përdorur forcë ndaj djalit të saj duke keqpërdorur pozitën 
e tij edhe pse nuk është bërë fjalë për veprim zyrtar, por për ndërprerjen e lidhjes dashurore të 
fëmijëve të tyre.

Avokati i Popullit konstatoi se personi zyrtar ka keqpërdorur autorizimet e tij me elemente të 
kryerjes së veprës penale ndaj djalit të parashtrueses së parashtresës, për çka pranë Prokurorisë 
Themelore Publike-Shkup paraqiti Kërkesë për ngritjen e procedurës për të konstatuar përgjegjësinë 
e tij penale për shkak se e ka drejtuar armën zyrtare në kokë, ka fyer dhe keqtrajtuar në mënyrë 
të vrazhdë, e më pas me grushte e ka goditur në pjesën e kokës, me ç’rast i ka shkaktuar lëndim 
trupor të shprehur si tronditje dhe shtypje e kokës dhe trupit të të dëmtuarit, ndërsa te fqinjët e 
të dëmtuarit ka shkaktuar ndjenjë të pasigurisë, rrezikut dhe frikës, veprime të cilat përmbajnë 
shenjat kryesore të veprës penale “Dhunë” nga neni 386 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë.

Avokati i Popullit u njoftua se pas përfundimit të procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë 
të personit të autorizuar zyrtar Z.I. është miratuar Aktvendim me të cilin këtij personi i ndërpritet 
marrëdhënia e punës me përjashtim, i cili përjashtim është zëvendësuar me gjobë me shumë prej 
10% të pagës mujore në kohëzgjatje prej 6 muajve për shkak të shkeljes së konstatuar disiplinore 
të punës të parashikuar në nenin 133, paragrafin 1, pikën 1, 7 dhe 24 nga Marrëveshja Kolektive 
e Ministrisë për Punë të Brendshme.

Sekretari shtetëror i Ministrisë për Punë të Brendshme-Shkup pranë Avokatit të Popullit 
dërgoi njoftim në të cilin është cekur se Ministria konsideron se në rastin konkret dispozitat e 
Marrëveshjes kolektive janë zbatuar në mënyrë të drejtë dhe se është marrë vendim i drejtë me 
të cilin punonjësit të saj përjashtimi i është zëvendësuar me gjobë në lartësi prej 10% të pagës 
mujore me kohëzgjatje prej gjashtë muajve, duke vlerësuar se me masën e shqiptuar, në këtë 
mënyrë do të realizohet qëllimi i dënimit.

Duke e pasur parasysh përgjigjen e Ministrisë për Punë të Brendshme se kundër  personit 
të autorizuar zyrtar është udhëhequr procedurë për përcaktimin e përgjegjësisë së tij për shkelje 
disiplinore të punës, në të cilën i është shqiptuar masa përkatëse e parashikuar me aktin e 
përgjithshëm të Ministrisë, si dhe përgjigjen e Prokurorisë Themelore Publike se kundër personit 
të përmendur zyrtar të organit për punë të brendshme pranë Gjykatës Themelore në Shkup ka 
paraqitur aktpadi për vepër penale Dhunë (siç ishte edhe kërkesa e Avokatit të Popullit), Avokati 
i Popullit konstatoi se janë ndërmarrë të gjitha masat nga kompetenca e tij për mbrojtjen e të 
drejtave të cenuara të djalit të parashtrueses së parashtresës dhe për sanksionimin e kryerësit të 
shkeljes me çka e përfundoi procedurën sipas masave të ndërmarra.
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PËR KONTEST PUNE GJYKATA NË VEND SE TË VENDOS ME URGJENCË - KA VENDOSUR 
PËR DHJETË VJET

Pranë Avokatit të Popullit parashtroi parashtresë personi Z.Z. nga f. Strellcë – Kërçovë në të 
cilën theksoi se qysh nga viti 1989 pranë Gjykatës Themelore-Kërçovë udhëheq kontest pune dhe 
se procedura, edhe pse në raste të tilla duhet të jetë me urgjencë, lënda është abroguar më shumë 
se 10 herë dhe është kthyer për procedurë të sërishme, kështu që deri në ditën e paraqitjes së 
parashtresës parashtruesi akoma nuk i ka realizuar të drejtat nga marrëdhënia e punës. Gjithashtu, 
në parashtresë ceket se nga muaji qershor i vitit 2001 lënda gjendet për vendosje pranë Gjykatës 
Supreme të Republikës së Maqedonisë, sipas revizionit të paraqitur nga ana e tij, ku gjithashtu 
procedura zvarritet pa arsye, me çka nuk i është siguruar e drejta kushtetuese dhe ligjore e 
gjykimit në afat të arsyeshëm.

Avokati i Popullit konstatoi se bëhet fjalë për cenim të të drejtave të parashtruesit të 
parashtresës nga ana e Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë i shkaktuar me mosveprim 
sipas revizionit të paraqitur, përkatësisht shkelje të dispozitës nga neni 7 të Ligjit për gjykatat ku 
është cekur e drejta e gjykimit të ligjshëm, të paanshëm, të ndershëm dhe në afat të arsyeshëm. 
Në një gjendje të tillë, në kuadër të kompetencave të tij ligjore i ndërmori masat në vijim:

-Dërgoi sugjerim pranë kryetarit të Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë me të 
cilin ishte kërkuar vendosje me prioritet sipas revizionit të paraqitur dhe miratim i vendimit në afat 
sa më të shkurtë, aq më tepër sepse bëhet fjalë për kontest pune i cili zgjatë më shumë se 10 vjet.

Në bazë të sugjerimit të dërguar, nga ana e Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë 
është dërguar shkresë më datën 11.03.2002 me të cilën Avokati i Popullit u njoftua se kryetari 
i Gjykatës ka vendosur që lëndës t’i jepet prioritet në zgjidhje dhe se e njëjta menjëherë do të 
merret në punë.

Më datë 10.04.2002 parashtruesi i parashtresës e njoftoi Avokatin e Popullit se sipas revizionit 
të paraqitur nga ana e tij Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë ka miratuar aktgjykim dhe 
se i njëjti i është dërguar.

FONDI PËR SIGURIM SHËNDETËSOR I KA SHANTAZHUAR QYTETARËT GJATË 
REALIZIMIT TË TË DREJTËS SË MJEKIMIT JASHTË VENDIT

Pranë Avokatit të Popullit qytetari V.K. nga Prilepi dërgoi parashtresë në të cilën deklaroi 
se i janë cenuar të drejtat nga ana e Fondit për Sigurim Shëndetësor të Maqedonisë-Shkup, në 
mënyrë që pas paraqitjes së kërkesës për lejimin e mjekimit spitalor jashtë vendit për fëmijën e tij 
dhe pas pëlqimit të marrë, përkatësisht Mendimit konsiliar të organit kompetent dhe Aktvendimit 
për lejimin e mjekimit jashtë vendit, Fondi në vend që të veprojë konform ligjit i ka ofruar të 
nënshkruajë marrëveshje për pëlqim që shpenzimet për mjekim jashtë vendit, të cilat kushtojnë 
mbi 20 000,00 marka gjermane të bien mbi barë të tij, edhe pse sipas Ligjit për sigurim shëndetësor 
dhe Rregullores për mënyrën e shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore të personave të siguruar 
jashtë vendi, të siguruarit participojnë me 20%, ndërsa Fondi me 80% nga shpenzimet e krijuara 
faktike.

Avokati i Popullit konstatoi se në rastin konkret është vepruar në kundërshtim me Ligjin 
me çka është shkelur e drejta e qytetarit V.K., përkatësisht u konstatua se Fondi për Sigurim 
Shëndetësor i Maqedonisë, vazhdon me praktikën e zakonshme t’i shantazhojë të siguruarit të 
nënshkruajnë marrëveshje për të cilat nuk ekziston bazë ligjore, me qëllim që me nënshkrimin e 
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marrëveshjes shpenzimet e bëra për intervenimin të bien mbi barrë të të siguruarit, në vend se të 
Fondit.

Duke e pasur parasysh faktin që edhe në periudhën e mëparshme pranë Avokatit të Popullit 
janë paraqitur disa parashtresa sipas të cilave Fondi me lidhjen e marrëveshjes me të siguruarit 
e shmangte obligimit ligjor për njohjen e 80% të shpenzimeve të bëra faktike për intervenimin 
jashtë vendi, Avokati i Popullit vlerësoi se bëhet fjalë për rast të njëjtë dhe se krahas sugjerimeve 
të tij të mëparshme dhe eliminimit të akteve të paligjshme për raste të veçanta Fondi edhe më tej 
vazhdoi me praktikën e njëjtë.

Avokati i Popullit pranë Fondit për Sigurim Shëndetësor të Maqedonisë dërgoi Rekomandim me 
të cilin kërkoi që Fondi të ndërmerr masa dhe veprime për realizimin e të drejtave të parashtruesit 
të parashtresës, përkatësisht t’i paguhen 80% nga shpenzimet e bëra për mjekimin e lejuar jashtë 
vendi të djalit të tij, konform nenit 32 të Ligjit për sigurim shëndetësor dhe dispozitave nënligjore 
me të cilat është rregulluar kjo çështje (Rregullorja për kushtet dhe mënyrën e dërgimit të të 
siguruarve për mjekim jashtë vendit dhe Rregullorja për mënyrën e shfrytëzimit të shërbimeve 
shëndetësore të personave të siguruar jashtë vendi).

Pas disa urgjencave u miratua Aktvendim me të cilin u realizua e drejta e parashtruesit, 
përkatësisht 80% të shpenzimeve për mjekim u mbuluan nga Fondi për Sigurim Shëndetësor-
Shkup, që në fakt është parashikuar me aktet ligjore dhe nënligjore.

PERSONI NË RREZIK SOCIAL PA MBROJTJE DHE KUJDES NGA SHTETI 
Në parashtresë A.D. nga Prilepi kërkoi angazhim nga Avokati i Popullit në drejtim të zbutjes 

së situatës së tij të rëndë sociale me realizimin e të drejtës për ndihmë sociale në para të cilën 
s’kishte mundur ta realizojë pranë IP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale në Prilep.

Parashtruesi i parashtresës nuk posedonte kurrfarë akti me të cilin janë refuzuar kërkesat e 
tij, për çka edhe nuk ka pasur mundësi të kërkojë mbrojtjen e të drejtave të tij pranë organeve 
më të larta të drejtpërdrejta. Avokati i Popullit vlerësoi se ka bazë për ngritjen e procedurës 
sepse parashtruesi ka jetuar vet dhe nuk ka pasur kurrfarë të ardhura, ndërkaq për shfrytëzimin 
e vendbanimit nuk i është kërkuar pagesë për shkak të gjendjes së keqe sociale në të cilën është 
gjetur.

Pas sugjerimit të Avokatit të Popullit IP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale vlerësoi 
se janë plotësuar kushtet ligjore për realizimin e të drejtës për ndihmë sociale në para, ndërkaq 
duke e marrë parasysh faktin se mospranimi i të drejtës për ndihmë sociale në para është në 
kundërshtim me nenin 29 të Ligjit për mbrojtje sociale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 50/97) dhe 
Vendimit për kushtet, kriteret, lartësinë, mënyrën dhe procedurën për përcaktimin dhe realizimin 
e të drejtës për ndihmë sociale në para (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 15/98) Avokati i Popullit 
vlerësoi se ekzistojnë supozime ligjore që parashtruesi i parashtresës ta realizojë këtë të drejtë.

Pas sugjerimit të Avokatit të Popullit, IP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale në Prilep 
miratoi Aktvendim me të cilin parashtruesit të parashtresës iu pranua e drejta e ndihmës sociale 
në para.

                                                               



319

20 vjet Avokat i Popullit

SHEMBUJ NGA PUNA 2003

PAS DIVORCIT PERSONI I MITUR DY MUAJ I MBYLLUR NË SHTËPINË E PRINDIT
Pranë Avokatit të Popullit, parashtresë parashtroi qytetari M.M. nga Shkupi, në të cilën ka theksuar se 

është në rrjedhë procedura gjyqësore për divorcin nga bashkëshorti i saj dhe se tanimë është dhënë mendimi 
nga Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale Shkup që dy fëmijët t’i besohen për rritje dhe edukim asaj, por se 
njëri fëmijë nga takimi me babanë është mbajtur dy muaj me forcë në shtëpinë e tij. Intervenim nga Avokati i 
Popullit ishte kërkuar edhe për shkak të të dhënave se fëmija, gjatë kohës së qëndrimit tek babai fare nuk e ka 
ndjekur procesin mësimor, ndërsa problem akoma më serioz ishte fakti se ai vuante nga sëmundja skizofreni 
paranoike, e që do të mund të ishte rrezik serioz për shëndetin e fëmijës dhe për sigurinë e tij.

Duke vlerësuar se fëmijës i është cenuar e drejta e kontakteve personale me të dy prindërit, në përputhje 
me dispozitat e nenit 76 të Ligjit për familje, Avokati i Popullit hapi procedurë, ndërsa nga biseda me personat 
zyrtarë të Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale Shkup i konfirmoi të dhënat por, meqë ishte në rrjedhë 
procedura gjyqësore për divorc, nuk kishte kushte ligjore të kërkoj nga Qendra të miratoj aktvendim për besimin 
e përkohshëm të fëmijës tek nëna, në bazë të të cilit akt do të vepronte edhe Ministria e Punëve të Brendshme.

Rrethanat e këtilla përbënin vështirësi për marrjen e veprimeve nga ana e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme sepse nuk ekzistonte akt mbi të cilin do të mund të hynin me forcë dhe ta arrestonin bashkëshortin 
e parashtrueses, dhe në këtë mënyrë ta marrin fëmijën nga i njëjti, ndërsa nga ana tjetër Avokati i Popullit, meqë 
nuk ka autorizim të ndërmerr veprime para gjykatave, nuk pati kushte për përshpejtimin e procedurës për prishjen 
e martesës, përkatësisht miratimin e aktgjykimit në të cilin njëkohësisht vendoset edhe për ndarjen e fëmijëve.  

Pas kërkesës së Avokatit të Popullit, policia në vazhdimësi e mbikëqyrte shtëpinë e bashkëshortit të 
parashtrueses, me qëllim që nëse ndodh që ai të dal nga shtëpia, të thirret për bisedë në stacionin e policisë dhe, 
në këtë mënyrë, fëmija të tërhiqet nga shtëpia.

Pas arrestimit të tij në stacionin policor janë thirrur edhe personat zyrtarë të Qendrës Ndërkomunale për 
Punë Sociale, me qëllim që fëmijës t’ia ofrojnë menjëherë ndihmën e nevojshme pas traumës së përjetuar nga 
ndarja me nënën dhe mbylljen dymujore në shtëpi.

Avokati i Popullit u njoftua se Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale i ka ndërmarrë të gjitha masat e 
nevojshme për mbrojtjen e saj, se me fëmijët është vendosur në një vend tjetër dhe se fëmija është mirë, ndërkaq 
bashkëshorti i saj do të mbahet për mjekim në spitalin “Bardovc”.

QYTETARI NUK GUXON TË NGEL NË RRUGË PËR SHKAK SE SHTËPIA E TIJ – BANESA, 
ÇËSHTJE E DENACIONALIZIMIT, I ËSHTË KTHYER PRONARËVE TË MËPARSHËM 

O.M. nga Shkupi paraqiti parashtresë pranë Avokatit të Popullit ku thuhej se i janë shkelur 
të drejtat kushtetuese dhe ligjore, meqenëse si bartëse e të drejtës për banim, banesa ku ka 
banuar, përmes procedurës për nacionalizim, i është kthyer pronarëve të mëparshëm, ndërsa asaj 
nuk i është ndarë tjetër banesë, ndonëse kishte kaluar më shumë se një vit, duke llogaritur prej 
momentit kur pronarët e mëparshëm e kishin fituar të drejtën për kthimin e banesës në fjalë. 

Avokati i Popullit konstatoi se parashtrueses së parashtresës i janë shkelur të drejtat, që kanë 
të bëjnë me nenin 70 të Ligjit për denacionalizim, me këtë rast për tejkalimin e problemit të krijuar, 
deri te komisioni kompetent pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, dorëzoi një sugjerim, 
përmes së cilit u kërkua respektimi konsekuent i dispozitave të Ligjit për denacionalizim, gjë që u 
përkrah në tërësi, kështu që parashtrueses iu nda tjetër banesë.
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ME REKOMANDIM TË AP FONDI PËRCAKTOI SHUMË TË RE REALE TË PENSIONIT TË 
INVALIDITETIT

I.T. nga Shkupi, deri te Avokati i Popullit paraqiti parashtresë ku thuhej se gjatë procedurës 
për njohjen e të drejtës për pension invalidor nga ana e Fondit për sigurim pensional dhe invalidor 
të Maqedonisë, i janë shkelur të drejtat kushtetuese dhe ligjore meqë i është përcaktuar sasi më e 
vogël e pensionit nga ajo që është dashur ta realizoj për çdo muaj. 

Avokati i Popullit, në bazë të të dhënave dhe dëshmive materiale të dorëzuara, konstatoi se 
organi i shkallës së dytë, në mënyrë të gabuar, e ka zbatuar të drejtën materiale, kur ka gjetur se 
invaliditeti te parashtruesi i parashtresës është shkaktuar si pasojë e sëmundjes, e jo si pasojë e 
lëndimit në vendin e punës. Për këtë arsye Avokati i Popullit iu drejtua organit të shkallës së dytë 
duke potencuar se parashtruesi i parashtresës lëndimet i ka marrë në vendin e punës, me ç’rast 
është shkaktuar edhe invaliditeti, kështu për këto arsye edhe sasia e pensionit mujor duhet të jetë 
80% nga baza e pensionit. Gjatë procedurës organi kompetent në tërësi e respektoi qëndrimin e 
Avokatit të Popullit me zbatim konsekuent të dispozitave ligjore, duke miratuar vendim sipas të cilit 
qytetarit iu njoh një shumë e re më e lartë e llogarisë së pensionit.

AP KËRKOI QË STUDENTIT TË RREGULLT TI PROLONGOHET AFATI USHTARAK
M.A. prej Shkupi në parashtresën e tij konstatonte se i janë shkelur të drejtat kushtetuese 

dhe ligjore për shkollim të rregullt, meqë edhe krahas paraqitjes së dëshmive se është student i 
rregullt në Fakultetin Elektroteknik në Shkup, ka marrë ftesë për kryerjen e shërbimit ushtarak. 

Duke vepruar në bazë të parashtresës Avokati i Popullit vlerësoi se e njëjta ka edhe mbështetje 
juridike, me ç’rast iu drejtua njësisë rajonale të Ministrisë së Mbrojtjes me një shkresë duke 
theksuar se në këtë rast janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për shtyrjen e shërbimit ushtarak. 

Sugjerimi i këtillë i Avokatit të Popullit u përkrah plotësisht dhe parashtruesit të parashtresës 
iu shty afati për kryerjen e shërbimit ushtarak.

MËSIMDHËNËSI KA ZHVILLUAR MËSIM JOCILËSOR - ME QËLLIM QË T’U MBAJ 
NXËNËSVE ORË PRIVATE

Një grup nxënësish të Shkollës së Mesme Shtetërore Lupço Santov në Koçani, deri të Avokati i 
Popullit paraqitën parashtresa ku theksonin se nga ana e arsimtarit të tyre të lëndës së kontabilitetit 
iu shkelen të drejtat kushtetuese dhe ligjore, me qëndrimin jokorrekt dhe joprofesional të arsimtarit, 
i cili shpeshherë ka bërë keqtrajtim psikik me ofendime, ndërsa për shkak të mësimit joprofesional 
kanë qenë të obliguar që të marrin orë private te arsimtari i njëjtë. 

Avokati i Popullit, pas analizës së të dhënave në parashtresë, vlerësoi se ka bazë për t’u 
vepruar dhe me një shkresë iu drejtua Inspektoratit Shtetëror për Arsim si dhe drejtorit të shkollës 
dhe kërkoi që secili, në kuadër të kompetencave që i takojnë, të ndërmarrë masa përkatëse për 
tejkalimin e kësaj gjendje. 

Një sugjerim i këtillë i Avokatit të Popullit u përkrah plotësisht, ndërsa pas masave dhe 
aktiviteteve të ndërmarra nga ana e inspektoratit përkatës dhe drejtorit të shkollës, çështja u 
zgjidh si nga aspekti i përshtatjes së kompetencave të arsimtarit gjatë zbatimit të orës së mësimit, 
ashtu edhe nga aspekti i sjelljes së nxënësve gjatë orës së mësimit.
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MASA DISIPLINORE PËR POLICIN I CILI KA ARRESTUAR PERSONA TË MITUR PA UA 
MUNDËSUAR TË DREJTËN E AVOKATIT

M.R. nga Ohri paraqiti parashtresë për cenimin e të drejtave të personave 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 konstatoi 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 në 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. 

Lidhur me këtë rast, Avokati i Popullit paraqiti 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 arrestojnë dhe të mbajnë fëmijë në stacion policorë nëse 
nuk kanë mbushur 14 vjet, meqë për njëjtët nuk përgjigjen penalisht. Avokati i Popullit sidomos 
është thirrur në dispozitat e Konventës për të Drejtat e Fëmijës, sipas të cilave gjatë heqjes së 
lirisë fëmijës (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 fëmijës, ndërsa fëmijës duhet t’i mundësoj ndihmë 
adekuate juridike, përkatësisht Avokat. Duke vepruar sipas sugjerimeve dhe rekomandimeve të 
Avokatit të Popullit Ministria e Punëve të Brendshme kundër personave të involvuar zyrtarë në këtë 
rast ngriti procedurë disiplinore për përcaktimin e përgjegjësisë për shkeljen e disiplinës në punë 
dhe rregullave të sjelljes dhe veprimeve dhe, pas procedurës së zbatuar u janë kumtuar masat 
disiplinore.

PËR SHKAK TË TRAJTIMIT TË KEQ TË PACIENTËVE SUSPENDOHET I PUNËSUARI NË 
SPITALIN PSIKIATRIK

D.C. nga Shkupi paraqiti parashtresë në të cilën pohonte se bashkëshorti i saj i hospitalizuar 
në Spitalin e psikiatrisë ka qenë i keqtrajtuar fizikisht dhe i rrahur nga ana e personelit mjekësor në 
spital dhe me këtë rast ka kërkuar intervenim për mbrojtjen e të drejtave të tij nga ana e personave 
përgjegjës në spital, nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Avokatit të Popullit. Për shkak të 
marrjes së informatave të plota, Avokati i Popullit menjëherë pas pranimit të parashtresës bëri 
inspektim në vendin e ngjarjes dhe pati takime konsultative me personat përgjegjës të Spitalit, ku 
në mënyrë të pakontestueshme u vërtetua se në trupin e pacientit ekzistojnë gjurmë të dukshme 
nga maltretimi fizik. Për shqyrtimin e këtij rasti u formua edhe një komision intern pesë anëtarësh 
nga mjekë- specialistë 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 rëntgenit dhe incizimeve tjera 
të pacientit, të cilat i kërkuan klinikat tjera, përgatiti 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 e tepruar nga ana e sanitarit në spital 
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dhe për shkak të tejkalimit të kompetencave ndaj sanitarit është ngritur procedurë disiplinore dhe 
me këtë rast është suspenduar nga puna, gjithashtu është shkarkuar nga detyra edhe udhëheqësi i 
Repartit ku pacienti ka qenë i hospitalizuar. 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 monitoroi 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 palejueshme dhe të padëshirueshme ndaj 
pacientëve. Për këtë qëllim, në spital krahas ndryshimeve të bëra kadrovike, u organizuan edhe 
seminare edukative dhe uork-shop 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 ngjarje të tjera të këtij lloji në Spital.

PROCEDURAT E LËNDËVE PËR DENACIONALIZIM ZGJASIN ME VITE
H.H. nga Shkupi, deri te Avokati i Popullit parashtroi parashtresë në të cilën pohonte se 

i janë shkelur të drejtat kushtetuese dhe ligjore gjatë procedurës për denacionalizim meqë, 
edhe pse ka kaluar një kohë e gjatë, nuk është ndërmarrë asnjë veprim për miratimin e aktit 
administrativ sipas të cilit do të vendoset në kontekst të kërkesës për denacionalizim - për 
kthimin e pasurisë 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 kundërshtim me parimin 
për urgjencë, efikasitet, ekonomizim dhe efektivitet gjatë realizimit të të drejtave të qytetarëve, 
në pajtueshmëri me dispozitat e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, përkatësisht 
Ligjit për denacionalizim gjë që paraqet shkelje të të drejtave të palës pjesëmarrëse 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 miratuar aktvendimi administrativ i shkallës 
së parë, e as nuk është njoftuar pala në ndonjë tjetër mënyrë për rrjedhën e procedurës. 

Duke e pasur parasysh faktin se me këtë rast nuk është respektuar afati i paraparë me ligj 
që rezulton nga dispozitat e Ligjit për denacionalizim si dhe për t’u penguar pasojat e dëmshme në 
lidhje me personin që është trashëgimtar i së drejtës për denacionalizim të pasurisë 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 përkatëse 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 Vendosje sipas Kërkesave për Denacionalizim me seli në Komunën e “Gazi Babës”- Shkup - 
Ministria e Financave në lidhje me punën përkatëse administrative - kërkesë për denacionalizim, e 
njoftoi Avokatin e Popullit se është miratuar aktvendim adekuat, përkatësisht se është vepruar në 
bazë të sugjerimeve të Avokatit të Popullit.
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QYTETARES NUK I NJIHET E DREJTA E PENSIONIT INVALIDOR EDHE PSE I ËSHTË 
KONSTATUAR PAAFTËSI E PËRHERSHME PËR PUNË

R.Z. nga Shkupi paraqiti parashtresë për shkelje të së drejtës për sigurim pensional dhe 
invalidor meqë edhe pse ka qenë me paaftësi të përhershme për punë nuk i është e njohur e 
drejta e sigurimit invalidor, përkatësisht nga ana e komisioneve për vlerësimin e aftësive të punës 
është vërtetuar se tek ajo nuk ekziston humbja e aftësive së punës. Avokati i Popullit, duke u 
përfshirë në procedurë sipas ankesës kundër aktvendimit të shkallës së parë, vlerësoi se është fakt 
i pakontestueshëm se parashtruesja e parashtresës është në gjendje të keqe shëndetësore dhe 
se disa herë ka qenë e shtrirë edhe në spital. Duke u nisur nga një gjendje e këtillë e vërtetuar 
faktike, Komisionit të shkallës së dytë i sugjeroi që gjatë shqyrtimit të sërishëm të kësaj çështje të 
merren parasysh të gjitha sëmundjet e përfshira dhe, në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike dhe 
reale shëndetësore, të jepet raport dhe vlerësim me të dhëna dhe mendime adekuate në lidhje me 
aftësitë e punës së parashtrueses. Pas paraqitjes së kërkesës me shkrim u bënë edhe disa këqyrje 
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 i ndërmori Avokati i Popullit u konstatua paaftësia e përhershme për 
punë dhe me këtë rast duhej të miratohej aktvendim për pension invalidor. Gjatë procedurës së 
mëvonshme Avokati i Popullit përsëri intervenoi që të miratohet aktvendim për lartësinë e shumës 
së pensionit, kështu edhe ndodhi dhe parashtruesja e realizoi të drejtën e saj për pension invalidor.

NËPUNËSI POLICOR RRAH BRUTALISHT NJË QYTETAR NË VEND PUBLIK
Qytetari R.S. i bashkësisë etnike rome nga Shkupi, nga fundi i vitit 2004, kërkoi ndihmë nga 

Avokati i Popullit për shkak të konstatimit të përgjegjësisë të personit të autorizuar P.T. i punësuar 
në organet e punëve të brendshme të qytetit të Shkupit, për shkak se 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 institucione shëndetësore 
në Shkup dhe për këtë shkak i është dashur të shtrihet edhe në spital. Për shkak të cenimit serioz 
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 menjëherë kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike-Shkup, për 
shkak të dyshimit se i njëjti ka kryer vepër penale kundër lirive dhe të drejtave të njeriut dhe 
qytetarit, në bazë të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë. Prokuroria kompetente e njoftoi 
Avokatin e Popullit se ka ngritur procedurë për grumbullimin e informatave të nevojshme kundër 
personit të denoncuar zyrtarë për kryerjen e veprës penale - Keqtrajtim dhe veprime të tjera 
brutale jonjerëzore, nënçmuese dhe ndëshkuese, që përcaktohen me nenin 142 të Kodit Penal të 
Republikës së Maqedonisë. Procedura, në lidhje me këtë parashtresë është në rrjedhë dhe pritet 
vendimi i Prokurorisë Publike në lidhje me këtë rast.
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PUBLIKOHEN TRE EMRA TË GJYQTARËVE
Avokati i Popullit publikisht i përmendi emrat e tre gjyqtarëve, për të cilët kërkoi që Këshilli 

Gjyqësor Republikan të hap procedurë për përcaktimin e përgjegjësisë për shkak të punës 
joprofesionale dhe të papërgjegjshme, si dhe për shkak të mungesës së sjelljes etike. 

Rezultati: Këshilli Gjyqësor Republikan hapi procedurë për vlerësimin e profesionalizmit të 
njërit nga gjyqtarët, me ç’rast propozoi, ndërsa Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e shkarkoi. 
Për dy gjyqtarët e tjerë, paraprakisht ishte hapur procedura për përcaktimin e profesionalizmit dhe 
ndërgjegjshmërisë gjatë ushtrimit të funksionit të gjyqtarit.

SHFUQIZOHEN 75 VENDIME PËR PUSHIM TË MARRËDHËNIES SË PUNËS
Pasi konstatoi se në Ministrinë për Transport dhe Lidhje ishin marrë aktvendimet për pushim 

nga marrëdhënia e punës, ngaqë një numër i madh i kryetarëve të komunave nuk i kishin nënshkruar 
kontratat për transferimin e nëpunësve shtetërorë nëpër komuna, me çka të drejtat e tyre nga 
marrëdhënia e punës ishin cenuar, Avokati i Popullit paraqiti Sugjerim pranë Agjencisë për Nëpunës 
Shtetërorë. Pastaj, Agjencia veproi sipas Sugjerimit dhe i mori në konsideratë ankesat e të gjithë 
punonjësve, ndërsa aktvendimet individuale për pushim nga marrëdhënia e punës i shfuqizoi.

SEKTORI PËR KONTROLL TË BRENDSHËM DHE STANDARDE PROFESIONALE, NUK 
VEPRON SIPAS KËRKESAVE TË AVOKATIT TË POPULLIT

Mbi bazë të procedurave të zbatuara, Avokati i Popullit konstaton cenime të të drejtave 
dhe lirive të qytetarëve me privime të paligjshme nga liria, torturë dhe veprime të tjera brutale, 
jonjerëzore dhe keqtrajtime gjatë kryerjes së autorizimeve zyrtare nga ana e pjesëtarëve të 
Ministrisë për Punë të Brendshme, dhe për këtë qëllim publikisht i bëri thirrje ministrit për Punë të 
Brendshme që t’i ndërmerr ta gjitha masat që janë në kompetencë të tij me qëllim të shmangies 
së dukurive të këtilla.

Njëkohësisht, Avokati i Popullit e njoftoi publikun se ai pengohet në kryerjen e punës 
sepse Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale nuk ia dërgon informatat e 
nevojshme, të cilat i nevojiten për zbatimin e tërësishëm të hetimit.

Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale edhe më tej vazhdon ta 
pengojë punën e Avokatit të Popullit, duke mos ia dërguar të dhënat dhe informatat që i kërkon. 

MOSRESPEKTIMI I PARIMIT TË PËRFAQËSIMIT TË DREJTË DHE ADEKUAT NGA NP 
“HEKURUDHAT E MAQEDONISË” - SHKUP

Pranë Avokatit të Popullit parashtresë ka parashtruar I. Ll. nga Shkupi, e cila ka potencuar se 
i janë cenuar të drejtat nga NP “Hekurudhat e Maqedonisë” – Shkup, për shkak të mosrespektimit 
të të drejtës kushtetuese dhe ligjore të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të 
bashkësive në organet e pushtetit lokal dhe institucionet e tjera publike.

Nga parashtresa rezultoi se Ndërmarrja Publike ka miratuar Aktvendim për pushim nga 
marrëdhënia e punës me përjashtim, për arsye të ndryshimeve ekonomike, teknike, strukturore 
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dhe ndryshimeve të tjera, për çka parashtruesja ka paraqitur kundërshtim deri te Komisioni për 
Marrëdhënie të Punës të NP “Hekurudhat e Maqedonisë”.

Avokati i Popullit, konstatoi cenim të të drejtave të parashtrueses, ngaqë Këshilli Drejtues 
i Ndërmarrjes Publike, gjatë vendimmarrjes nuk ka vepruar në kuptimin e Amendamentit VI të 
Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, në të cilin, si vlerë themelore e rregullimit kushtetues 
është paraparë edhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i qytetarëve, të cilët u përkasin të gjitha 
bashkësive në organet e pushtetit shtetëror dhe institucionet e tjera në të gjitha nivelet.

Duke i pasur parasysh kompetencat, të cilat burojnë nga Amendamenti XI i Kushtetutës 
së Republikës së Maqedonisë dhe dispozitat e Ligjit për Avokatin e Popullit, Avokati i Popullit 
me disa shkresa u drejtua pranë Ndërmarrjes Publike “Hekurudhat e Maqedonisë” – Shkup dhe 
kërkoi që në tërësi të pranohet kundërshtimi i parashtrueses, dhe në kontekst të kësaj të anulohet 
aktvendimi për pushim nga marrëdhënia e punës dhe pas kësaj të merret aktvendim i ri, sipas 
të cilit parashtruesja do të sistematizohej në vendin e punës që i përgjigjet përgatitjes së saj 
profesionale.

NP “Hekurudhat e Maqedonisë” e njoftuan Avokatin e Popullit se kundërshtimi është marrë në 
konsideratë dhe se parashtruesja është sistematizuar në vend përkatës të punës.
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ARSIMI FILLOR NUK ËSHTË FALAS!
Avokati i Popullit kërkoi nga Ministria e Arsimit dhe nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë 

të përcaktohet me ligj dhe të mos lejohet që gjendja materiale e familjeve ose kushtet joadekuate 
në shkolla të jenë shkak për mos ndjekjen e arsimit fillor.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka rënë dakord të siguroj mjete për këtë dedikim.

VEPRIMI JOPROFESIONAL I POLICISË – SHKAK PËR HUMBJEN E JETËS SË NJË TË 
MITURI

Në muajin maj të vitit 2006, i mituri Trajan Beqirov nga Shkupi humbi jetën në ujërat e lumit 
Vardar, si pasojë e veprimit joprofesional të pjesëtarëve të Njësisë së Posaçme të Policisë për 
Luftë Kundër Kriminalitetit. Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale pranë 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Prokurori Publik, edhe përkundër insistimit të Avokatit të 
Popullit, nuk e panë të udhës të kërkojnë zbardhjen e rastit përmes zbatimit të hetimit të pavarur 
nga ana e gjyqtarit hetues kompetent.

NJËZETETETË VJET NË KËRKIM TË GETJES SË PLOTFUQISHMËRISË SË VENDIMIT 
GJYQËSOR

Duke e pritur plotfuqishmërinë e Aktvendimit O. nr. 550/78, të datës 10.11.1978, të Gjykatës 
Themelore Shkup 1 në Shkup për pronën e trashëguar, trashëgimtarja P.Ç. ka ndërruar jetë, 
ndërsa trashëgimtarët e saj ende shpresojnë se nuk do ta kenë fatin e nënës së tyre, duke besuar 
akoma se gjykata do të gjejë mënyrë që aktvendimin e trashëgimisë ta shpall të plotfuqishëm.
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SHEMBUJ NGA PUNA 2007

ALFAT E RRAHIN TË MITURIN PËR SHKAK SE NUK E KA DITUR SE KU GJENDET RRUGA 
“ÇE GE VARA”

Pasi që prej të miturit nga Shuto Orizara, ALFA-t nuk e kanë marr informacionin e kërkuar për 
adresën e personit i cili ka qenë në kërkim, e kanë rrahur të miturin ndërsa për ta fshehur veprimin 
e paligjshëm e kanë arrestuar në Stacionin Policor të Çairit, kinse për ta vërtetuar identitetin e tij. 

Pas procedurës së zbatuar, në të cilën siguroi prova relevante, Avokati i Popullit paraqiti 
kërkesë pranë Prokurorisë Publike për hapjen e procedurës për verifikimin e përgjegjësisë penale 
kundër nëpunësit policor A. P. të Njësisë Speciale Mobile të Policisë për Luftë Kundër Kriminalitetit. 
Prokurori publik e mori në konsideratë kërkesën dhe kërkoi nga gjykata kompetente të hap dhe 
zbatojë hetim për vepër penale kundër lirive dhe të drejtave të njeriut dhe qytetarit, edhe përkundër 
faktit se Sektori për Kontroll të Brendshëm u përpoq ta fsheh përgjegjësinë e nëpunësit policor.

SHAMIA NUK GUXON TË JETË PENGESË PËR REALIZIMIN E TË DREJTËS SË 
DOKUMENTIT TË UDHËTIMIT

Avokati i Popullit, pranë Qeverisë së Republikës të Maqedonisë, dërgoi Informatë me kërkesë 
që të ndryshohen aktet nënligjore lidhur me mënyrën e fotografimit për dokumentet publike. 

Njëkohësisht, Avokati i Popullit pranë Gjykatës Kushtetuese dërgoi Propozim për hapjen e 
procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së Rregullores për formularët e 
dokumenteve të udhëtimit dhe vizave të shtetasve të Republikës së Maqedonisë, në dispozitën në 
të cilën organit i cili e lëshon pasaportën i mundësohet sjellja arbitrare dhe diskriminuese gjatë 
përcaktimit të shkaqeve religjioze për fotografim me mbulesë (shami) në kokë. 

Edhe përkundër ndërhyrjes së Avokatit të Popullit u desh të kalojë një vit i tërë që ministri i 
Punëve të Brendshme të reagojë në drejtim të ndryshimit të Rregullores.

ME PROPOZIM TË AVOKATIT TË POPULLIT, GJYKATA KUSHTETUESE SHFUQIZOI 
DISPOZITA TË LIGJIT PËR SIGURIM SHËNDETËSOR

Gjykata Kushtetuese e shfuqizoi nenin 1 të Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 
sigurim shëndetësor, si të paharmonizuar me Kushtetutën, për shkak se me të parashikohej që 
shpenzimet e shërbimeve elementare shëndetësore (të cilat sipas Ligjit mbulohen nga Fondi për 
Sigurim Shëndetësor) t’i bartin qytetarët, në rastet kur shërbimet e tilla i kanë shfrytëzuar në 
institucion shëndetësor me të cilin Fondi nuk ka lidhur marrëveshje.
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PËR SIMPATI NDAJ “ALFA”-ve, DY MJEKË PËRPARA GJYQTARIT HETUES!
Përkundër betimit të Hipokratit, personit të arrestuar në Stacionin Policor “Gazi Babë” pasi ia 

kanë ofruar ndihmën mjekësore, për shkak të solidaritetit me “Alfa-t” dhe me qëllim që ta fshehin 
veprimin e tyre të paligjshëm, dy mjekë kanë dhënë raport të rrejshëm në evidencën mjekësore 
për plagët e personit të arrestuar.

Pas zbardhjes së rastit, Avokati i Popullit paraqiti kërkesë pranë Prokurorisë Publike për 
inicimin e procedurës me qëllim të verifikimit të përgjegjësisë penale.

Kërkesa e Avokatit të Popullit u pranua.

PAS VDEKJES E REALIZOI TË DREJTËN E KOMPENSIMIT PËR NDIHMË DHE 
PËRKUJDESJE

Një qytetare e Shkupit kishte paraqitur kërkesë për realizimin e së drejtës për kompensim në 
para për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër, por për shkak të veprimit të pandërgjegjshëm 
dhe të paligjshëm të Qendrës për Punë Sociale, si dhe pas më tepër ndërhyrjeve të Avokatit të 
Popullit, ajo të drejtën e saj e realizoi pesë vjet pas vdekjes.

STOP PIJEVE ENERGJIKE PËR PERSONAT NËN 18 VJEÇ!
Informatat për ndikimin e dëmshëm të pijeve energjike mbi shëndetin e fëmijëve ishte shkas 

që Avokati i Popullit, me iniciativë të tij, të hap procedurë dhe të kërkojë nga Qeveria dhe ministritë 
kompetente të përcaktojnë me ligj ndalimin e shitjes dhe blerjes së pijeve energjike personave nën 
18 vjeç.

Propozimi është pranuar dhe ndryshimet e legjislacionit për ndalimin e pijeve energjike është 
në procedurë kuvendore.

QYTETARËVE U SHKURTOHET E DREJTA E ANKESËS PARA KOMISIONEVE TË SHKALLËS 
SË DYTË TË QEVERISË

Për shkak të mosformimit të komisioneve të shkallës së dytë të Qeverisë (për zgjidhjen e 
lëndëve nga fusha e sigurimit pensional dhe invalidor, për të drejtat nga marrëdhënia e punës, 
si dhe për të drejtat për të cilat janë kompetente në shkallë të dytë të vendosin komisionet e 
formuara nga Qeveria), si dhe për shkak të mos caktimit të nënshkruesve, qytetarëve iu shkurtua 
e drejta e ankesës dhe të përgjigjes sipas ankesës së paraqitur në afatet e përcaktuara me ligj.

Për këtë problem u informua Kryetari i Qeverisë por deri në fund të vitit 2008 problemi nuk 
u zgjidh.
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KËMBËNGULJA SJELL REZULTATE!
Me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve, qysh në vitin 2005, Avokati i Popullit 

kërkoi nga prokurori themelor publik të ngre hetim kundër katër nëpunësve policorë për tejkalimin 
e autorizimeve të tyre. 

Mirëpo, Prokuroria Themelore Publike e hodhi poshtë kallëzimin penal, ndërkaq kundër 
viktimës ngriti aktakuzë. Për këtë shkak, me kërkesë të Avokatit të Popullit, Prokuroria e Lartë 
Publike zbatoi kontroll dhe prokurorit themelor publik i sugjeroi se duhet të bëjë rishqyrtimin e 
vendimit për ngritjen e aktakuzës kundër qytetarit, si dhe të aktvendimit për hedhjen poshtë të 
kallëzimit penal kundër nëpunësve policorë.

PAS NDËRHYRJES SË AVOKATIT TË POPULLIT VAZHDOHET AFATI PËR NDËRRIMIN E 
LETËRNJOFTIMEVE

I nxitur nga artikujt e publikuar në mjetet e informimit publikë, në lidhje me problemin e 
qytetarëve për zëvendësimin e letërnjoftimeve ekzistuese me letërnjoftime biometrike, Avokati i 
Popullit konstatoi regjim të dyfishtë të Ligjit për letërnjoftim për sa u përket detyrimeve të Ministrisë 
së Punëve të Brendshme dhe detyrimeve të qytetarëve për zëvendësimin e letërnjoftimeve të 
vjetër më së voni deri më datë 27.02.2010. 

Duke e pasur parasysh se inkorporimi i konceptit të ashtuquajtur dokumente publike 
biometrike imponon orientim të plotë të qytetarit ndaj organit të punëve të brendshme, në vend 
që të jetë e kundërta, përkatësisht moszbatim i parimit të orientimit të organeve si shërbime me 
çka qytetarët mund të vuajnë pasoja të dëmshme si palë të procedurës administrative, Avokati i 
Popullit dërgoi Iniciativë për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për letërnjoftim me propozim që të 
vazhdohet afati për zëvendësimin e letërnjoftimeve.

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e pranoi Propozim-ligjin për letërnjoftim duke e prolonguar 
afatin për ndërrimin e letërnjoftimeve deri në e fund të vitit 2012.

TEKNIKËT E LARTË TË RADIOGRAFISË MORËN AKTVENDIME PËR SISTEMATIZIM SIPAS 
TITULLIT TË FITUAR

Konform Ligjit për arsim të lartë dhe rekomandimeve të Ministrisë së Shëndetësisë, teknikët 
e radiografisë kanë kryer arsim të lartë, përkatësisht janë pajisur me titullin teknikë të diplomuar 
të radiografisë, por sipas kërkesave të tyre nuk ndërmerreshin masa për sistematizim. Pas 
sugjerimit të Avokatit të Popullit, Institucioni Publik Shëndetësor–Shtëpia e Shëndetit, Shkup i 
miratoi aktvendimet për sistematizimin e këtyre personave në vende më të larta të punës, në 
përputhje me titullin e fituar.
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I PUNËSUARI NË SHKOLLË FILLORE PËRPARA SUSPENDIMIT PËR SHKAK TË DHUNËS 
FIZIKE MBI NXËNËSIN

Ndonëse në mënyrë të pakontestueshme u konstatua se personi i punësuar në shkollë ka kryer 
keqtrajtim fizik mbi një fëmijë të shkollës, edhe pas më shumë ndërhyrjeve dhe rekomandimeve të 
Avokatit të Popullit, drejtori i shkollës, për një periudhë më të gjatë kohore, refuzonte ndërmarrjen 
e masave ndaj personit i cili e kishte sulmuar fizikisht nxënësin, sidomos për arsye se në periudhën 
kur kishte ndodhur ngjarja ai nuk kishte qenë drejtor i shkollës. 

Avokati i Popullit vazhdoi me ndërhyrjet e tij duke iu referuar edhe masave të ndërmarra për 
rastin konkret nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, 
me ç’rast drejtori i shqiptoi punëtorit vërejtje me shkrim para suspendimit, me kusht që nëse 
brenda afatit prej një viti kryen apo merr pjesë në situatë të tillë ose të ngjashme konfliktuoze do 
t’i pushojë marrëdhënia e punës në shkollë.

PAS SUGJERIMIT TË AVOKATIT TË POPULLIT ORARI I PUNËS HARMONIZOHET ME 
NEVOJAT E PACIENTËVE

Me qëllim të sigurimit të terapisë dhe trajtimit përkatës të varësve nga drogat, një grup 
qytetarësh kërkoi nga Avokati i Popullit të ndërhyjë që institucioni shëndetësor ta përshtat orarin e 
punës, me qëllim që të mund ta pranojnë me rregull terapinë dhe me kohë të mbërrijnë në vendet 
e tyre të punës, në mënyrë që të mos e humbasin punën. Pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, 
institucioni shëndetësor e ndryshoi orarin e punës në interes të qytetarëve, me qëllim që të mos 
pengohen në marrjen me rregull të terapisë së nevojshme.
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SHEMBUJ NGA PUNA 2010

DËNOHET PERSONI ZYRTAR PËR SHKAK SE I LEJOI FËMIJËT TA KALONIN KUFIRIN PA 
PRANINË E PRINDËRVE OSE PERSONAVE TË AUTORIZUAR NGA PRINDËRIT

Pas informatave të fituara nga mediat se nëpunësit policorë, në pikën e kalimit kufitar, nuk 
kanë reaguar dhe kanë lejuar që fëmijët e shoqërisë kulturore-artistike të udhëtojnë jashtë vendit, 
pa praninë e prindërve ose personit të autorizuar nga prindërit për shoqërimin e fëmijëve, Avokati 
i Popullit kërkoi nga Ministria e Punëve të Brendshme ta hetojë rastin dhe të ndërmerr masa për 
përgjegjësi. Pas procedurës së zbatuar disiplinore personit zyrtar, i cili i kishte bërë lëshimet e 
këtilla, i është shqiptuar masa ndëshkim disiplinor.

NË SHKOLLAT PËR FËMIJË ME AFTËSI TË KUFIZUAR FËMIJËT ROMË JANË NË NUMËR MË 
TË MADH

Të dhënat se nëpër shkollat speciale fëmijët romë janë në numër më të madh ishte motiv që 
Avokati i Popullit ta vë në dyshim objektivitetin e raporteve dhe mendimeve të lëshuara në lidhje 
me shkallën e aftësisë së kufizuar. Duke konstatuar se nuk ekziston komision përkatës për ta 
përcaktuar shkallën e aftësisë, Avokati i Popullit rekomandoi që me akt të përgjithshëm përkatës 
të përcaktohen organet dhe institucionet të cilat do të kenë autorizim për lëshimin e raporteve dhe 
mendimeve për përcaktimin e aftësive të kufizuara të fëmijëve dhe të parashikohet mekanizëm 
kontrollues për rishikimin e raporteve të shkallës së parë.

SHFUQIZOHET KRITERI “KUSH VJEN I PARI – SHËRBEHET I PARI”
Kur Avokati i Popullit konstatoi se kriteri “Kush vjen i pari – shërbehet i pari”, i cili u publikua 

në shpalljen e Ndërmarrjes Publike për Ekonomizimin me Lokale Banesore dhe Afariste për shitjen 
e lokaleve banesore personave që nuk e kanë zgjidhur çështjen e banimit – çifte të reja dhe 
prindër të vetëm në Qytetin e Shkupit, i vë qytetarët në pozitë të pabarabartë, dërgoi sugjerim për 
shfuqizimin e tij.

Pas sugjerimit, Qeveria e Republikës së Maqedonisë miratoi vendim me të cilin e anuloi 
shpalljen e publikuar dhe miratoi program të ri, sipas së cilit shitja do të bëhej pa zbatimin e kriterit 
kontestues.
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SHEMBUJ NGA PUNA 2011

PAS NDËRHYRJEVE PESËVJEÇARE TË AVOKATIT TË POPULLIT VENDOSET KONTAKTI 
PERSONAL MIDIS FËMIJËS DHE PRINDIT

Edhe pse babait nuk i ishte hequr e drejta prindërore e as nuk kishte arsye për kufizimin e 
përkohshëm të së drejtës së tij për të mbajtur marrëdhënie dhe kontakte personale me fëmijën, 
që i ishte besuar nënës, aktvendimet e Qendrës për mbajtjen e kontakteve, për pesë vjet rresht, 
nuk u zbatuan. Duke konstatuar cenimin e të drejtave të fëmijës, por edhe të babait, gjatë pesë 
viteve paraprake Avokati i Popullit ndërhynte pranë Qendrës që ajo t’i ndërmerrte të gjitha masat 
e mundshme për vendosjen e kontakteve të rregullta personale midis fëmijës dhe babait. Meqë 
problemi nuk ishte tejkaluar, Avokati i Popullit kërkoi që Enti për Veprimtari Sociale të bëjë mbikëqyrje 
profesionale ndaj punës së Qendrës. Pas mbikëqyrjes së kryer profesionale, sugjerimeve të Entit 
dhe ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit, Qendra miratoi aktvendim për takimin e fëmijës me babanë 
dhe pas monitorimit të vazhdueshëm dhe punës me familjen, kontaktet ndërmjet fëmijës dhe 
babait filluan të mbahen.

NUK MUND TË JETË VETËM NËNA SHOQËRUESE E FËMIJËS GJATË HOSPITALIZIMIT TË 
TIJ 

Avokati i Popullit me iniciativë të tij hapi procedurë meqë konstatoi se në Rregulloren e re 
për përmbajtjen dhe mënyrën e realizimit të të drejtave dhe detyrave nga sigurimi i detyrueshëm 
shëndetësor, e drejta për shoqërimin e fëmijës deri në moshën trevjeçare, gjatë hospitalizimit në 
institucion spitalor, ishte parashikuar vetëm për nënën, por jo edhe për babanë ose anëtarët e tjerë 
të familjes, e që nuk ishte në përputhje me dispozitat e Ligjit për sigurim shëndetësor.  

Duke e marrë parasysh interesin më të mirë të fëmijës dhe me rekomandimin e Avokatit 
të Popullit, Këshillit Drejtues i Fondit për Sigurim Shëndetësor i Maqedonisë bëri ndryshime dhe 
plotësime të Rregullores së cekur me dhënien e mundësisë që si shoqërues i fëmijës gjatë shtrirjes 
në spital të jenë të dy prindërit ose në raste të arsyeshme anëtar tjetër i familjes, pas çka Rregullorja 
e cekur u ndryshua.

DREJTORIA E TË ARDHURAVE PUBLIKE ARKËTON TATIM EDHE MBI PARATË E PAGUARA 
NGA PUSHIMI I LINDJES

Rrethanat që pagimi i kompensimit në para, mbi bazë të pushimit mjekësor, është kryer 
me vonesë ekskluzivisht me fajin e institucioneve të sistemit (Fondit për Sigurim Shëndetësor 
të Republikës së Maqedonisë), për Drejtorinë e të Ardhurave Publike nuk paraqet pengesë që 
shfrytëzuesve të këtij kompensimi, në të shumtën e rasteve nëna, t’u dërgojë aktvendime të 
kundërligjshme për tatimin personal mbi të ardhurat.

Drejtoria e të Ardhurave Publike nuk veproi sipas ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit për 
marrjen e veprimeve dhe masave për zgjidhjen e rastit konkret sipas detyrës zyrtare dhe në atë 
mënyrë që do të ishte në favor të kësaj kategorie të qytetarëve. Për këtë shkak u dërgua raport 
i veçantë drejtuar ministrit të Financave, i cili vlerësoi se Drejtoria e të Ardhurave Publike duhet 
ta bëjë korrigjimin e aktvendimeve të dërguara, në përputhje me dispozitat e Ligjit për procedurë 
tatimore dhe Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative.
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ANULOHEN KOMISIONET E SHKALLËS SË DYTË, LËNDËT NGELIN TË PAZGJIDHURA, 
NDËRSA QYTETARËVE U PAMUNDËSOHET QASJA NË DREJTËSI

Për shkak të rrumbullakimit të procesit të reformave për mënyrën e vendosjes në procedurë 
administrative në shkallë të dytë, për fusha të caktuara, u miratua Ligji për formimin e komisionit 
shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në 
shkallë të dytë, i cili hyri në fuqi më datë 21.04.2011. Në përputhje me këtë Ligj, procedurat e 
filluara dhe procedurat që do të fillojnë para këtyre komisioneve të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, deri në fillimin e zbatimit të këtij Ligji, duhej të përfundonin nga komisionet brenda 
afatit prej gjashtë muajsh, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij Ligji.

Të gjitha komisionet e shkallës së dytë, edhe pse në ndërkohë formalisht pushuan me 
punë, nuk e përmbushën obligimin ligjor për t’i zgjidhur të gjitha lëndët, prandaj për momentin 
është krijuar vakum juridik, nga i cili më së shumti dëme pësojnë qytetarët, sepse nuk mund të 
marrin asnjë informatë se ku gjenden lëndë të caktuara bashkë me dokumentacionin dhe kush, 
përkatësisht kur do të merret vendim sipas ankesave të tyre. Avokati i Popullit rekomandon që 
Qeveria të gjejë zgjidhje adekuate për tejkalimin e gjendjes së krijuar.

FËMIJËT E VARUR NGA MJETET NARKOTIKE NUK KANË MUNDËSI PËR TRAJTIM DHE 
MJEKIM NË INSTITUCIONET PËRKATËSE SHËNDETËSORE

Për shkak të aktualitetit gjithnjë e më të madh të problemit të fëmijëve të varur nga mjetet 
narkotike, Avokati i Popullit përsëri kërkoi qasje më serioze ndaj këtij problemi nga organet 
kompetente të cilët duhet t’i ndërmarrin të gjitha masat e mundshme për trajtim përkatës, 
mjekim, ndihmë dhe mbrojtje të fëmijëve të varur nga mjetet narkotike, përfshirë edhe krijimin e 
institucioneve dhe enteve të posaçme shëndetësore.

Pas sugjerimit, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e potencoi prioritetin, përkatësisht 
hapjen e qendrës ditore për fëmijë të cilët i keqpërdorin drogat dhe substancat e tjera psikotrope. 
Ndërkohë që nga ana tjetër, Ministra e Shëndetësisë konfirmoi se është në rritje keqpërdorimi i 
mjeteve narkotike tek të rinjtë e shkollave të mesme në Maqedoni, si dhe tek personat e mitur, me 
diagnozë të konstatuar - varësi nga lëndët dehëse. Gjithashtu, kjo Ministri theksoi se do të punojë 
në mënyrë intensive në drejtim të krijimit të kushteve dhe mundësive për mjekimin e këtyre 
fëmijëve dhe potencoi se nevojiten institucione përkatëse, me ambiente të caktuara dhe resurse 
kadrovike, si dhe protokolle të përcaktuara për mjekim, trajtim dhe rehabilim të fëmijëve të varur 
nga mjetet narkotike.

SHKOLLAT VAZHDOJNË TË JENË TË PASIGURTA
Duke i pasur parasysh ngjarjet e dhunës, konfliktet dhe zënkat fizike midis fëmijëve nëpër 

shkolla, si dhe duke e pasur parasysh se dukuritë e këtilla nuk janë zgjidhur me norma dhe çdo 
shkollë gjen vet zgjidhje për sigurimin e kushteve të sigurisë në shkollë, ndërkaq shpenzimet i 
mbulojnë prindërit, Avokati i Popullit kërkoi që Qeveria dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës të 
gjejnë zgjidhje sistemore dhe normative për problemin e sigurisë nëpër shkolla. 

Sipas Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, me aplikimin e zgjidhjeve të parashikuara ligjore 
për këshillimin e prindërve dhe në rastet kur nxënësi nuk është i disiplinuar, merr pjesë në rrahje 
ose forma tjera të dhunës dhe manifeston sjellje asociale ose antisociale do të tejkalohen këto 
probleme dhe do të përmirësohet disiplina. Po ashtu, me angazhimin e personave zyrtarë policorë 



334

me obligimin që të intervenojnë në rast të çfarë do qoftë problemi ose sjelljeje të dhunshme 
është përforcuar mbikëqyrja nëpër shkolla. Por, masat e ndërmarra vetvetiu nuk do të thonë 
edhe zgjidhje sistemore dhe normative të problemit për shkak se ndërmjet fëmijëve edhe më tej 
vazhdojnë zënkat.

Nevojitet veprim i të gjithë subjekteve, në mesin e të cilëve familja, si mjedis bazë për zhvillimin 
e personalitetit dhe krijimin e parakushteve për zhvillimin e personave pozitiv dhe me karakter, të 
cilët do t’i respektojnë vlerat shoqërore, por edhe mësimdhënësit të cilët përmes procesit arsimor 
duhet t’i arsimojnë dhe orientojnë nxënësit për tolerancë, respektim të diversiteteve, humanizëm, 
barazi dhe miqësi.
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SHEMBUJ NGA PUNA 2012

PAS INTERVENIMIT TË AVOKATIT TË POPULLIT HIQET NGA PËRDORIMI TEKSTI I 
LIBRIT SHKOLLOR I CILI DISKRIMINONTE

Pas informatave të pranuara për ekzistimin e tekstit të librit shkollor për lëndën e gjuhës 
maqedonase për klasën e IV në arsimin nëntëvjeçar, i cili përmban paragjykime dhe stereotipa të 
caktuar, të cilët kanë të bëjnë me pjesëtarët e popullatës rome, Avokati i Popullit hapi procedurë 
dhe konstatoi se teksti në fjalë drejtpërsëdrejti e diskriminonte bashkësinë rome, për çka paraqiti 
sugjerim pranë institucioneve kompetente dhe pranë Ministrisë së Arsimit, të cilët nuk vepruan 
sipas sugjerimin të tij për heqjen e tekstit nga libri shkollor përkatës, para së gjithash për shkak të 
mos-mbajtjes, për një kohë më të gjatë, të mbledhjes së Komisionit Nacional për Libra Shkollorë. 

Për shkak të qasjes së këtillë të institucioneve, Avokati i Popullit drejtoi rekomandim pranë 
Shërbimit Pedagogjik dhe pranë Komisionit Nacional për Libra Shkollorë, i cili në mbledhjen 
e mbajtur në muajin qershor 2012, e pranoi rekomandimin e Avokatit të Popullit dhe miratoi 
Konkluzion me të cilin rekomandohet që të mos punohet me këtë tekst të librit shkollor në fjalë nga 
lënda e gjuhës maqedonase.

AVOKATI I POPULLIT PARANDALOI ME SUKSES QË QYTETARËT TË PAGUAJNË 
DETYRIME TË PARASHKRUARA

Ndërmarrjet publike, pranë njësive të pushtetit lokal, u dërgonin qytetarëve Paralajmërime 
për detyrime të pashlyera për shërbime komunale, për periudhë kohore prej para shumë vitesh. Së 
këtejmi, qytetarët i ngarkonin edhe me kamata për pagesa-vonesë. Me dërgimin e paralajmërimeve 
të këtilla, ndërmarrjet publike përpiqeshin që nga qytetarët të arkëtonin shuma të larta enorme për 
shërbime të kryera komunale prej shumë vitesh më parë.

Duke vepruar sipas parashtresave, Avokati i Popullit kërkonte nga ndërmarrjet publike të 
dërgojnë të dhëna nëse detyrimet e këtilla të qytetarëve janë paditur me kohë, ndërsa nëse nuk 
janë – sugjeroi obligimin e tyre për respektimin konsekuent dhe zbatimin e dispozitave të Ligjit për 
marrëdhënie detyrimore, të cilat e parashikojnë institutin parashkrim të kërkesave për arkëtimin 
e shërbimeve komunale të kryera për nevojat e amvisërive dhe të cilat parashkruhen pas një viti. 
Në rast të këtillë, kërkoi që këto borxhe të qytetarëve të fshihen menjëherë nga evidenca e tyre.

Thuaja se në të gjitha rastet, Avokati i Popullit konstatoi se ndërmarrjet nuk kanë iniciuar 
procedura gjyqësore për arkëtimin e shërbimeve komunale, me ç’rast ndërmarrjet publike vepruan 
sipas sugjerimit të Avokatit të Popullit dhe i fshinë nga evidenca borxhet e këtilla të parashkruara 
të qytetarëve.

Kah fundi i vitit, edhe nga ana e EVN Maqedoni SHA Shkup, qytetarëve u janë dërguar 
Njoftime për kërkesa të pashlyera, të cilat kishin të bënin me detyrimet e papaguara për vitet 2004 
dhe 2005. Avokati i Popullit i sugjeroi EVN Maqedoni SHA Shkup për mospasjen e bazës ligjore për 
arkëtimin e kërkesave për energji elektrike të konsumuar por të papaguar për amvisëritë, të cilat 
janë më të vjetra se një vit dhe kërkoi që borxhi i këtillë të fshihet nga evidenca.

Kështu, Avokati i Popullit arriti që shumë qytetarëve tua mbrojë të drejtën e tyre për të mos 
i paguar borxhet të cilët në përputhje me Ligjin janë parashkruar.
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PAS INTERVENIMIT TË AVOKATIT TË POPULLIT KOMUNA INICIOI PROCEDURË PËR 
HAPJEN E SHKOLLËS SË MESME RAJONALE PËR FËMIJË ME PENGESA INTELEKTUALE

Në kontekst të mundësimit të të drejtës për arsim të mesëm të fëmijëve me pengesa 
intelektuale, Avokati i Popullit stimuloi që Komuna të paraqes kërkesa pranë ministrive kompetente, 
me ç’rast vuri në dukje se ka mundësi, si hapësinore ashtu edhe kadrovike, për realizimin e 
kërkesës së prindërve dhe nxënësve me pengesa intelektuale për hapjen e shkollës së mesme 
rajonale në ShMKZ “Kuzman Çapkarev” - Manastir.

Avokati i Popullit do ta ndjek realizimin e këtij projekti me të cilin, së paku në këtë rajon, 
do të zbutet problemi real me të cilin përballen fëmijët me aftësi të kufizuar që papengesë ta 
realizojnë të drejtën e arsimit të mesëm.

DY VENDIME TË NDRYSHME PËR BESIMIN E FËMIJËS: NJËRI ME NËNËN, NDËRSA 
TJETRI ME BABANË

Duke vepruar sipas parashtresës për marrjen e fëmijës së mitur nga babai dhe dorëzimin e tij 
tek nëna, konform aktgjykimit të plotfuqishëm dhe ekzekutiv gjyqësor, Avokati i Popullit konstatoi 
se Qendra për Punë Sociale-Gostivar nuk ka vepruar sipas aktgjykimit gjyqësor, por në vend që të 
miratojë aktvendim për mënyrën dhe kohëzgjatjen e takimeve midis fëmijës dhe babait, me akt të 
saj, ka përcaktuar që fëmija i mitur t’i besohet babait për rritje, përkujdesje dhe edukim, ndërsa 
nëna të realizojë takime me fëmijën, me çka në fakt e ka ndryshuar vendimin gjyqësor edhe pse 
për një gjë të tillë nuk është kompetente. 

Avokati i Popullit bëri me dije se vendimi i plotfuqishëm gjyqësor është i pakontestueshëm 
dhe secili e ka për detyrë ta respektojë dhe se i njëjti ka fuqi më të madhe juridike në krahasim me 
vendimet e cilitdo qoftë organ. Në këtë kontekst, Avokati i Popullit kërkoi që Qendra të ndërmerr 
masa që fëmija t’i kthehet nënës, ashtu siç është vendosur me aktgjykimin gjyqësor, me ç’rast 
Qendra për Punë Sociale miratoi Konkluzion me të cilin e ndërpreu ekzekutimin e aktvendimit, me 
të cilin fëmija i ndahej babait, ndërkohë që shprehi edhe gatishmëri për të siguruar prezencën 
e përfaqësuesit të Qendrës për ekzekutimin e aktgjykimit gjyqësor sipas urdhrit, kërkesës dhe 
njoftimit paraprak të Gjykatës për kthimin e fëmijës së mitur tek nëna e tij.

DREJTORIA E TË ARDHURAVE PUBLIKE KRYEN ARKËTIM TË DETYRUESHËM TË BORXHIT 
TATIMOR NGA SHUMA E PLOTË E NETO TË ARDHURAVE PERSONALE MBI BAZË TË 
PUNËS – PAGËS

Në lidhje me parashtresën e parashtruar, Avokati i Popullit konstatoi se Drejtoria për të Ardhura 
Publike – Drejtoria Rajonale Shkup, në procedurën për arkëtim të detyrueshëm të sanksionit për 
kundërvajtje – gjobës, arkëtimin e detyrueshëm e zbaton në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për 
procedurë tatimore, të cilat kanë të bëjnë me përjashtimin e arkëtimit të detyrueshëm.

Drejtoria për të Ardhura Publike nga obliguesi tatimor – personi fizik e tërheq shumën e 
plotë nga neto të ardhurat mbi bazë të punës-pagës, si dhe të ardhurave mbi bazë të përkujdesjes 
ligjore-alimentacionit.

Avokati i Popullit vuri në pah se Ligji parashikon përjashtim nga arkëtimi i detyrueshëm i të 
ardhurave mbi bazë të përkujdesjes ligjore dhe se arkëtimi nga mjetet në para nuk mund të jetë 
më i lartë se dy të tretat nga neto të ardhurat personale mbi bazë të punës, por më së shumti 
deri në shumën prej njëqind e pesëdhjetë euro në kundërvlerë me denarë, nga neto të ardhurat 
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personale mbi bazë të punës. Pas kësaj, Drejtoria miratoi aktvendim të ri dhe njëkohësisht e 
njoftoi bankën afariste për zhbllokimin e xhirollogarisë përkatëse të transaksionit të parashtruesit 
të parashtresës.

Megjithatë, duke e marrë parasysh faktin se, nga njëra anë, nuk bëhet fjalë për rast të 
izoluar, ndërsa nga ana tjetër bëhet fjalë për lëshim gjatë punës së personave të autorizuar zyrtarë 
të Drejtorisë për të Ardhura Publike, të ndodhur për shkak të mosrespektimit të obligimit eksplicit 
ligjor për të cilin duhet të kihet kujdes sipas detyrës zyrtare, mbetet nevoja që puna e këtillë të 
sanksionohet në mënyrë përkatëse.

PËRMES DREJTORISË PËR TË ARDHURA PUBLIKE NGARKOHEN TË GJITHË ANËTARËT E 
NJË AMVISËRIE FAMILJARE TË PAGUAJNË TAKSË RADIODIFUZIVE

Gjatë muajit shtator të vitit 2012 nga ana e Drejtorisë për të Ardhura Publike, një numri të 
madh të qytetarëve të Republikës u janë dërguar fatura për muajin gusht për taksë radiodifuzive, 
por në atë mënyrë që aktvendime të tilla kanë pranuar të gjithë anëtarët e moshës madhore të një 
amvisërie familjare.

Pas analizës së kryer të rrethanave në lidhje me rastin, Avokati i Popullit konstatoi se veprimi 
i këtillë është në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për veprimtari radiodifuzive për shkak se në 
përputhje me ato dispozita përcaktohet se taksë radiodifuzive paguan çdo amvisëri familjare në 
Republikën e Maqedonisë, e jo individualisht të gjithë anëtarët e familjes. 

Meqë në këtë rast bëhet fjalë për gjendje e cila është shkaktuar ekskluzivisht me faj të 
institucioneve të sistemit dhe pikërisht për këtë nuk është dashur të lejohet që qytetarët të vuajnë 
pasoja të dëmshme, Avokati i Popullit i sugjeroi Ndërmarrjes Publike RTM dhe Drejtorisë për të 
Ardhura Publike të ndërmarrin masa dhe veprime për tejkalimin e kësaj situate përmes detyrës 
zyrtare, krahas tjerash edhe për mënyrën që t’i tërheqin aktvendimet tanimë të dërguara.

Pas intervenimit të dhënë punohet në shmangien e parregullsive të konstatuara.

ME RREGULLAT PËR FURNIZIM ME ENERGJI TERMIKE QYTETARËT NGARKOHEN TË 
PAGUAJNË EDHE DETYRIMIN PËR SHËRBIM TË CILIN NUK E SHFRYTËZOJNË

Komisioni Rregullator për Energjetikë i miratoi Rregullat për furnizim me energji termike me 
të cilat qytetarëve, të cilët nuk janë konsumatorë real të energjisë termike, u imponohet obligimi 
të paguajnë një pjesë fikse, përkatësisht të paguajnë një pjesë të kompensimit të shprehur përmes 
fuqisë së angazhuar. Qytetarët, të cilët nuk janë shfrytëzues të energjisë termike, obligohen me 
këtë detyrim vetëm për faktin se janë pronarë të banesës në objekt kolektiv, në të cilin ka qytetarë 
të cilët janë konsumatorë real të këtij lloji të energjisë.

Avokati i Popullit shprehu pakënaqësi dhe shqetësim për shkak të veprimit të këtillë dhe 
obligimit të qytetarëve me këtë detyrim, i cili parashikohet si obligim me akt nënligjor, ndërkaq pa 
u respektuar vullneti i lirë i qytetarëve se a dëshirojnë ata të jenë ose jo shfrytëzues të sistemit të 
ngrohjes. 

Për tejkalimin e këtij problemi, Avokati i Popullit iu drejtua Komisionit Rregullator për 
Energjetikë dhe kërkoi që të intervenohet në mënyrë normative në tekstin ekzistues të Rregullave, 
sepse me arkëtimin e pjesës fikse ngarkohen edhe qytetarët të cilët asnjëherë nuk kanë qenë 
shfrytëzues të këtij shërbimi dhe të cilët nuk kanë pasur instalim të energjisë termike në banesë, 
që do të thotë se nuk mund të vendosen në kategorinë-konsumatorë të shkyçur. 
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Avokati i Popullit vuri në pah edhe pakënaqësinë nga shuma e përllogaritur e këtij detyrimi, e 
cila është e ndryshme për shkak të përllogaritjes së bërë nga furnizues të ndryshëm në kushte kur 
Rregullatori, mbi bazë të rregullave të njëjta, merr vendime për përllogaritjen e këtij kompensimi.
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SHEMBUJ NGA PUNA 2013

AVOKATI I POPULLIT KONSTATOI TORTURË NË INK “IDRIZOVË” 
Sipas informatave të siguruara paraprakisht, ndërsa më vonë edhe sipas parashtresës së 

parashtruar nga prindi i një personi të dënuar për maltretime fizike nga ana e një të punësuari në 
Shërbimin e Sigurimit të INK “Idrizovë”, Avokati i Popullit ngriti procedurë, me ç’rast menjëherë 
është bërë kontroll i plotë në këtë institucion. 

Pas ekspertizës së bërë është konstatuar se personi zyrtar, duke e keqpërdorur detyrën 
zyrtare, fizikisht e ka keqtrajtuar një person të dënuar i cili menjëherë është dërguar në ambulancën 
e institucionit, ndërsa për shkak lëndimeve serioze është dërguar në Klinikën për Urologji, ku i 
është hequr njëra veshkë dhe shpretka. Avokati i Popullit, krahas kontrollit të plotë në lidhje me 
këtë ngjarje, e vizitoi edhe personin e dënuar në Klinikën për Urologji dhe bisedoi me të, por edhe 
me mjekun-urolog.

Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë dhe lëndimet të cilat i janë shkaktuar personit 
të dënuar, Avokati i Popullit deri te Prokuroria Themelore Publike paraqiti Kërkesë për ngritjen e 
procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë ndëshkuese, e cila u pranua nga ana e prokurorisë. 
Personi zyrtar u dënua me dënim efektiv me burg prej një vit e gjashtë muaj.

NË VEND TË PROCEDURËS, POLITIKË NË VETËQEVERISJEN LOKALE
Pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, një numër i madh i të punësuarve kërkuan intervenim 

nga Avokati i Popullit për mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e punës nga veprimi i kryetarëve 
të komunave.

Përkatësisht, Komuna e Karposhit mori vendime për sistematizimin e të punësuarve nga 
Komuna në bashkësitë urbane dhe lokale pa iu siguruar kushte elementare për kryerjen e detyrave 
të punës, kryetarët e Komunës së Gostivarit dhe Tearcës ndaj drejtorëve të disa shkollave fillore dhe 
të mesme ndërmorën masa për shkarkimin nga funksioni të drejtorit para se t’u skadojë mandati, 
kryetari i Komunës së Kriva Pallankës shqiptoi ndalimin e punësimit pa e zbatuar procedurën e 
rregulluar me Ligj, kryetari i Komunës së Studeniçanit nxori urdhër për sistematizimin e një të 
punësuari, në vend që të nxjerr akt juridik për sistematizim, kryetari i Komunës Çuçer Sandevës 
zbatoi procedurë për vlerësimin e një të punësuari pa i marrë parasysh të dhënat të cilat kanë të 
bëjnë me rezultatet e punës së tij.

Në të gjitha procedurat Avokati i Popullit konstatoi veprime të paligjshme nga ana e kryetarëve 
të komunave, gjegjësisht moszbatimin e dispozitave të Ligjit për nëpunës shtetërorë në zbatimin 
e procedurave të vlerësimit të nëpunësve shtetërorë dhe në procedurat e shqiptimit të pushimit 
nga puna, më pas konstatoi veprim në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për marrëdhënie pune, si 
dhe zbatimin e parregullt të së drejtës materiale – Ligjit për arsimin fillor dhe të Ligjit për arsimin e 
mesëm dhe procedurë të pazbatuar ligjore të paraparë për ndërprerjen e parakohshme të mandatit 
të drejtorëve.

Nga kjo që u tha, në mënyrë të pakontestueshme rezulton konstatimi se shkaku kryesor për 
ndërmarrjen e këtyre veprimeve joligjore nuk është puna e parashtruesve të parashtresave në 
kundërshtim me obligimet e tyre, por përkatësia e tyre në një parti tjetër politike apo se ata janë 
punësuar ose emëruar gjatë mandatit të kryetarëve paraprakë të komunave.
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PAS INTERVENIMIT TË AVOKATIT TË POPULLIT PARANDALOHET MOBINGU
Një profesoreshë e shkollës së mesme pranë Avokatit të Popullit parashtroi parashtresë për 

shkeljen e të drejtave në procesin e punës dhe shqetësim në vendin e punës, i cili në vazhdimësi 
ka zgjatur për një periudhë më të gjatë kohore, që ka rezultuar me miratimin e një akti për heqjen 
e së drejtës së kompensimit në para. 

Pas procedurës së zbatuar, Avokati i Popullit vlerëson se është bërë shkelje - shqetësim 
në vendin e punës – mobing, me ç’rast paraqiti vërejtje deri te drejtori i shkollës së mesme për 
anulimin e aktit me të cilin janë shkelur të drejtat e parashtrueses së parashtresës dhe njëherësh 
në punën e mëtejme të ndërpritet çfarë do lloj shqetësimi mbi parashtruesen. Në afatin e paraparë 
kohor, drejtori e njoftoi Avokatin e Popullit se është anuluar akti me të cilin janë shkelur të drejtat 
e saj, me ç’rast parashtruesja e parashtresës e realizoi të drejtën e saj.

PAS DY VITESH FËMIJËT NË PËRQAFIMIN E NËNËS SË TYRE
Avokati i Popullit konstatoi se qendrat për punë sociale akoma nuk disponojnë me mekanizma 

për zbatimin e vendimeve të tyre veçanërisht në rastet e besimit të fëmijës jashtëmartesor.
Moskoordinimi i organeve dhe veprimi jo në kohë, çoi drejt situatës që dy fëmijë të mitur, 

për gati dy vjet, të jetojnë me partnerin jashtëmartesor të nënës, i cili nuk ka lejuar që të mbajnë 
kontakte personale midis nënës dhe fëmijëve, ndërsa nuk ka vepruar edhe sipas Aktvendimit të 
Qendrës për Punë Sociale, me të cilin fëmijët i janë besuar nënës për rritje dhe përkujdesje. 

DUKURI SHQETËSUESE - NË AGJENCINË PËR KADASTËR TË PATUNDSHMËRIVE HUMBEN 
LËNDË !!!

Avokati i Popullit konstatoi se Agjencia për Kadastrën e Patundshmërive nuk mund të veprojë 
sipas kërkesave të qytetarëve “sepse nuk mund t’i gjejë dokumentet e lëndëve, gjegjësisht të 
njëjtat kanë humbur”.

Veprimi i këtillë është i kundërligjshëm dhe i shkel të drejtat dhe interesat ligjore të qytetarëve, 
meqë në asnjë rast nuk guxon të humben dokumentet e lëndës, të cilat janë me karakter zyrtar 
dhe të cilat shërbejnë si bazë për regjistrimin e ndryshimeve në evidencën e kadastrës.

Avokati i Popullit vlerëson se me asgjë nuk mund të kontestohet e drejta e palës e cila është 
drejtuar deri te kadastra për të marrë konfirmimin përkatës, me qëllim që pa pengesë të mund ta 
sigurojë mbrojtjen e mëtejmë të të drejtave kushtetuese dhe ligjore me shfrytëzimin e të gjitha 
mjeteve të lejuara juridike, dhe jo të njoftohet se “lënda ka humbur”.

RTVM I LIRON QYTETARËT, DAP ARKËTON PARA PËR TAKSËN RADIODIFUZIVE
Qytetarët dhe Avokati i Popullit njoftohen nga shërbimet e NP Radiotelevizioni i Maqedonisë 

se për shkak të ekzistimit të ngarkimit të dyfishë të anëtarëve të së njëjtës amvisëri familjare, ata 
janë fshirë nga regjistri i obliguesve, se vendimet e lëshuara janë anuluar dhe se nuk gjenerojnë 
ndonjë veprim ligjor.

Në kundërshtim me këtë, nga Drejtoria e të Ardhurave Publike vazhdimisht dërgohen 
vendime të reja për taksë radiodifuzive, ndërkohë që zbatohet edhe procedurë për ekzekutimin e 
plotfuqishëm të vendimeve të cilat janë anuluar.

Kjo nuk paraqet asgjë tjetër përveç se shkelje të vrazhdë të të drejtave të qytetarëve, 
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mosrespektim të tyre, maltretim, shqetësim dhe shkaktim të pasojave të dëmshme. Pikërisht 
për këtë, Avokati i Popullit rekomandoi që NP Radiotelevizioni i Maqedonisë dhe Drejtoria e të 
Ardhurave Publike, urgjentisht të koordinohen midis tyre dhe në të ardhmen në asnjë rast të mos 
lejohet që personat, për të cilët janë anuluar vendimet për taksë radiodifuzive, t’i nënshtrohen 
pagesës së detyrueshme të borxhit të tillë të pabazë dhe të paligjshëm.

SIPAS REKOMANDIMIT TË AVOKATIT TË POPULLIT NJË ANËTAR I NJË KËSHILLI 
KOMUNAL U MBROJT NGA DISKRIMINIMI MBI BAZË ETNIKE DHE POLITIKE

Një anëtar i zgjedhur i Këshillit të një komune paraqiti parashtresë deri te Avokati i Popullit 
për diskriminim etnik dhe politik të ushtruar nga shefi i ndërmarrjes publike në të cilën punon. Në 
procedimin sipas parashtresës u konstatua se parashtruesi është diskriminuar me faktin se nuk i 
është dhënë leje nga vendi i punës për të marrë pjesë në seancat e Këshillit komunal.

Avokati i Popullit dërgoi Rekomandim deri te drejtori i ndërmarrjes për eliminimin e çfarë do 
lloj diskriminimi, me pengimin nga pjesëmarrja e parashtruesit të parashtresës në punën e Këshillit 
të komunës dhe për respektimin konsekuent të ndalimit nga diskriminimi që sanksionohet me akte 
ndërkombëtare dhe vendore. Rekomandimi u pranua dhe u zbatua, gjë që u kontrollua edhe me 
inspektimin e kryer në ndërmarrje, por edhe me konfirmimin e parashtruesit.
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PËRMBARUESIT NUK I RESPEKTOJNË DISPOZITAT E PËRJASHTIMIT DHE KUFIZIMIT TË 
ARKËTIMIT TË BORXHEVE

Avokati i Popullit konstaton se përmbaruesit nuk i respektojnë dispozitat ligjore në të cilat 
parashikohet përjashtimi nga përmbarimi i mjeteve të realizuara në bazë të ndihmës sociale, 
asistencës ligjore ose papunësisë së përkohshme dhe kufizimi i përmbarimit të zbatohet më së 
shumti deri në 1/3 e të ardhurave mujore mbi bazë të pagës ose pensionit të debitorit.

Në të vërtetë, përmbaruesit lëshojnë urdhra me të cilët i bllokojnë llogaritë e debitorëve duke i 
përfshirë mjetet të cilat sipas Ligjit për përmbarim janë përjashtuar. Gjithashtu, janë evidente rastet 
të cilat ndaj një debitorit të njëjtë, në një periudhë përafërsisht të njëjtë, më shumë përmbarues 
kanë lëshuar më shumë urdhra për përmbarim duke e mbajtur një të tretën e pagës ose pensionit 
dhe në këtë mënyrë debitorëve u mbaheshin mjete mbi maksimumin e përcaktuar me ligj.

Sipas vlerësimit të Avokatit të Popullit, gjendja e këtillë është rezultat i faktit se përmbaruesit 
zgjedhin mjete të përmbarimit pa bërë kontroll paraprak të statusit dhe gjendjes materiale të 
debitorëve, si dhe prejardhjes së mjeteve të cilat transferohen në llogaritë e tyre të transaksionit. 
Së këtejmi, veprimin e këtillë përmbaruesit e justifikojnë se nuk kanë obligim ligjor dhe mënyrë 
për ta provuar prejardhjen e mjeteve në para, e as nuk kanë bazë të të dhënave nga të cilat do të 
informohen nëse ndaj ndonjërit nga debitorët, ndonjë përmbarues tjetër ka hapur procedurë për 
përmbarim dhe nëse mbi bazë të një urdhri tjetër për përmbarim, debitorit tanimë i mbahet një 
pjesë nga pensioni ose paga.

 Avokati i Popullit konsideron se në mënyrë që të shmangen këto parregullsi në procedurat 
përmbarimore, nevojiten ndryshime dhe plotësime urgjente të kornizës ligjore.

NDRYSHIMI I SHPESHTË I LIGJEVE KRIJON PASIGURI JURIDIKE
Avokati i Popullit konsideron se ka nevojë për mbindërtimin e sistemit juridik, por njëkohësisht 

shpreh shqetësim për faktin se ligje të caktuara, vetëm brenda një viti, pa debat të domosdoshëm 
publik dhe profesional, pësuan ndryshime të shumta, ndërkaq shpesh janë ndryshuar edhe ligje 
të cilët ende nuk kishin hyrë në fuqi, përkatësisht nuk kishin filluar të zbatohen. Ligje të caktuara 
miratoheshin në procedurë të shkurtuar dhe me nxitim, e që si rrjedhojë vihet në pikëpyetje cilësia 
dhe zbatimi i tyre.

Korniza e re ligjore parashikon formimin e organeve të reja, shpeshherë në mënyrë radikale i 
ndryshon mënyrat dhe procedurat për paraqitjen e kërkesave dhe investimin e mjeteve juridike dhe 
kështu, në vend që të krijohen parakushte që më shpejtë dhe në mënyrë më efikase të realizohen 
të drejtat e qytetarëve, procedurat bëhen më komplekse, si dhe bëhet burokratizimi i organeve 
të administratës shtetërore. Së këtejmi, qytetarët me vështirësi të mëdha i marrin informatat se 
para cilit organ ose institucion mund ta realizojnë ndonjë të drejtë të garantuar me ligj. Sistemi 
juridik, në vend që të jetë më i afërt dhe më i pranueshëm për qytetarin ai, është gjithnjë e më i 
komplikuar dhe më i paarritshëm.

Avokati i Popullit konstaton se ndryshimet e shpeshta të ligjeve, me të cilët inkorporohen 
rregulla dhe obligime të reja për qytetarët dhe për personat juridikë, krijojnë pasiguri juridike jo 
vetëm tek qytetarët, por edhe tek ata të cilët drejtpërsëdrejti i zbatojnë ligjet.
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ROMËVE DHE SHQIPTARËVE MINISTRIA E BRENDSHME UA KUFIZON TË DREJTËN E 
LËVIZJES SË LIRË JASHTË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Edhe gjatë këtij viti vazhdoi tendenca e paraqitjes së parashtresave për diskriminim mbi bazë 
etnike nga pjesëtarët e bashkësisë rome dhe shqiptare, për shkak të moslejimit të kalimit të kufirit. 

Avokati i Popullit kërkoi informata të detajuara nga Ministria e Punëve të Brendshme për çdo 
rast veç e veç, duke i vënë në pah standardet e detyrueshme vendase dhe ndërkombëtare për 
mbrojtje nga diskriminimi. 

Ministria e Punëve të Brendshme, në asnjë rast nuk konfirmoi se bëhet fjalë për kthim 
të pabazë të qytetarëve, por nuk e bindi Avokatin e Popullit se me veprimin e këtillë nuk bën 
diskriminim.  

Përkundrazi, edhe Zëvendësja e Avokatit të Popullit u ballafaqua me problemin e njëjtë gjatë 
udhëtimit zyrtar, kur nga ana e kontrollit të pasaportave në Aeroportin “Aleksandri i Madh” Shkup, 
u mor në pyetje për motivet e udhëtimit jashtë Republikës së Maqedonisë, e që nuk ishte rasti me 
bashkëpunëtoren e zëvendëses të cilit iu lejua papengesë dalja nga Republika e Maqedonisë. 

Kjo që i ndodhi Zëvendëses të Avokatit të Popullit, jo vetëm që e justifikoi qëndrimin e 
Avokatit të Popullit se trajtimi i pjesëtarëve të bashkësisë rome dhe shqiptare dhe kufizimi i të 
drejtës së lëvizjes së lirë ka elemente diskriminimi, por u konfirmua se Ministria e Punëve të 
Brendshme ua kufizon lëvizjen e lirë qytetarëve për shkak se i përkasin bashkësisë rome dhe 
shqiptare, përkatësisht i diskriminon. 

Për shkak të rritjes së numrit të parashtresave mbi këtë bazë, ndërkaq në drejtim të 
përmirësimit të gjendjes dhe sigurimit të procedurës gjithëpërfshirëse juridike, Avokati i Popullit 
konsideron se është e nevojshme të mbindërtohet korniza juridike dhe të sigurohet mbrojtje më e 
madhe juridike e qytetarëve sa i përket të drejtës së lëvizjes së lirë me marrjen e vendimeve me 
shkrim për moslejimin e kalimit të kufirit, për çka drejtoi Informatë deri te ministrja e Punëve të 
Brendshme dhe deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

SHF “GJORGJI SUGAREV”-MANASTIR, SHF “DOBRE JOVANOVSKI”-PRILEP, SHF 
“AVRAM PISEVSKI” FSH. BARDOVC-SHKUP DHE SHF “GOCE DELLÇEV”-SHTIP 
SHEMBULL PËR SHKOLLA TË SEGREGUARA

Duke e pasur parasysh interesin më të mirë të fëmijës dhe të drejtën për arsim papengesë, 
si dhe në përputhje me Konventën për të Drejtat e Fëmijës, Ligjin për arsim fillor dhe Ligjin për 
arsim të mesëm, Avokati i Popullit, në vitin 2014, zhvilloi aktivitete për monitorimin e regjistrimit 
të fëmijëve në klasë të parë në arsimin fillor, me qëllim që të përcaktojë nëse dhe sa respektohet 
vendimi për rajonizim gjatë regjistrimit në shkollat fillore të Maqedonisë, si dhe përbërjen e 
paraleleve në shkollat ku mësojnë fëmijë me përkatësi të ndryshme etnike, gjatë formimit të 
paraleleve a janë të përfaqësuar në çdo klasë nxënësit me përkatësi të ndryshme etnike apo bëhet 
fjalë për paralele/klasa të pastra etnike.

Hulumtimi i Avokatit të Popullit konfirmoi se vendimi për rajonizim, gjatë regjistrimit të 
nxënësve në klasë të parë, nuk respektohet njësoj në të gjitha shkollat fillore dhe mungon efikasiteti 
më i madh i organeve kompetente të vetëqeverisjes lokale për parandalimin dhe tejkalimin e 
segregacionit në shkollat që gjenden në territorin  e tyre.

Vetëm për shkak se prindërit refuzojnë t’i regjistrojnë fëmijët e tyre në shkolla ku ka numër 
më të madh të fëmijëve të bashkësisë etnike rome paraqitet gjendja e segregacionit, siç është rasti 
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me shkollat e lartpërmendura të cilat e konfirmuar këtë që u tha. 
Në shkollat e mesme, të përfshira në hulumtim, është vërejtur dukuria e formimit të paraleleve 

të pastra etnike, si rezultat i gjuhës në të cilën zhvillohet procesi arsimor.

VENDOSJA E MIGRANTËVE ILEGAL NË QENDRËN PËR PRANIMIN E TË HUAJVE – JASHTË 
STANDARDEVE NDËRKOMBËTARE DHE VENDASE

Në Qendrën për Pranimin e të Huajve nuk ka kushte adekuate për vendosjen e migrantëve 
ilegalë, veçanërisht të grupeve vulnerabile migrantë ilegal – gra dhe fëmijë. Kjo Qendër përballet 
me mbipopullim, qëndrim të gjatë dhe kufizim të të drejtave të migrantëve ilegalë, ndërkaq më së 
shumti shqetëson mbyllja e grave dhe fëmijëve në kushte të cilat janë nën standardet minimale 
ndërkombëtare. 

Në këtë Qendër nuk ka kujdes të vazhdueshëm mjekësor, nuk janë siguruar krevate për të 
gjithë personat, kështu që disa prej tyre flenë në dysheme, personat nuk pajisen me veshmbathje 
konform kushteve të motit, edhe pse qëndrojnë në Qendër për një periudhë më të gjatë kohore. 
Njëkohësisht, të njëjtët nuk mund të dalin në shëtitje në ambient të hapur, dy herë në ditë nga 
një orë, për shkak se vet objekti nuk ka gardh sigurie dhe nuk ka hapësirë të mjaftueshme për 
realizimin e kësaj të drejte për të gjithë personat e vendosur në Qendër. 

Ankesat e personave të vendosur në Qendër, në pjesën më të madhe kanë të bëjnë me 
kohëzgjatjen e qëndrimit në Qendër, kufizimin e komunikimit me familjet, përkatësisht pamundësinë 
për të realizuar vizita nga anëtarët e familjeve, si dhe nga mbrojtësit e personave të vendosur 
në Qendër. Veçanërisht është shqetësuese se një pjesë e personave të vendosur nuk mund të 
paraqesin kërkesë për azil, derisa të përfundojnë procedurat që zhvillohen para organeve hetuese 
dhe gjyqësore.

VËREJTJE DHE ARKËTIME TË DETYRUESHME TË TAKSËS RADIODIFUZIVE EDHE PËR 
PAGUESIT E RREGULLT

Puna e papërgjegjshme dhe e pandërgjegjshme, si e Drejtorisë së të Ardhurave Publike, 
ashtu edhe e NP Radiotelevizionit të Maqedonisë, ishte shkak që një numër i madh i qytetarëve pa 
nevojë të dëshmojnë se tashmë e kanë paguar taksën radiodifuzive.

Përkatësisht, faturat e paguara të qytetarëve, për një periudhë të gjatë kohore, nuk janë 
regjistruar dhe evidentuar sepse nuk kanë qenë të lidhura shifrat interne të reja me të vjetrat, 
obligim të cilin DAP-i dhe RTM-ja ia hedhin njëri tjetrit. 

Qytetarët, edhe pse pa bazë kanë pësuar dëm, Drejtoria e të Ardhurave Publike në mënyrë 
plotësuese nuk ua kthen as mjetet e arkëtuara me detyrim përderisa në përputhje me kontratën e 
tyre për bashkëpunim, RTM-ja nuk merr vendim për fshirjen e tyre dhe për të njëjtën ta njoftojë. 
Që absurdi të jetë akoma më i madh një vendim me përmbajtje të tillë nga RTM-ja në vitin 2014 
nuk është miratuar.

KRYETARI I KOMUNËS PETROVEC, SIPAS BINDJES PERSONALE, LIRON NGA PAGESA E 
KOMPENSIMIT PËR NDRIÇIM PUBLIK

 Kryetari i Komunës Petrovec, sipas bindjes së tij, me kryerjen e funksionit në mënyrë të 
papërgjegjshme dhe me trajtim të pabarabartë të veprimit, vetëm qytetarëve të caktuar u jep 
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vërtetime për lirimin nga pagesa e kompensimit për ndriçim publik, të cilët ata më pas i paraqesin 
pranë EVN-së.

Së këtejmi, për të gjitha rastet në të cilat qytetarët kanë kërkuar lirim nga pagesa e taksës 
komunale për ndriçim publik, aty ku i njëjti nuk ekziston, kryetari i Komunës Petrovec, duke u 
thirrur në dispozitat e Ligjit për taksa komunale e informoi Avokatin e Popullit se në territorin e 
komunës, sistemi i ndriçimit rrugor ekziston në të gjitha vendbanimet dhe se nuk ka bazë për të 
paraqitur propozim deri te Këshilli që të miratojë vendim për lirimin nga pagesa e qytetarëve të 
caktuar.

NDËRPRITET SHPËRNGULJA ME KËRKESË TË AVOKATIT TË POPULLIT
Parashtruesi i parashtresës kërkoi që Avokati i Popullit të intervenojë për ndërprerjen 

e përkohshme të procedurës përmbarimore të detyrueshme, me të cilën i është urdhëruar të 
shpërngulet, përkatësisht kreditorëve tua dorëzojë në posedim një pjesë të patundshmërisë.

Avokati i Popullit zbatoi procedurë në të cilën konstatoi se në ndërkohë parashtruesi kishte 
filluar më shumë procedura me të cilat e kontestonte përmbarimin, mes tjerash kishte paraqitur 
padi për përcaktimin e së drejtës së pronësisë me propozim për lëshimin e masës së përkohshme, 
ndërsa nga ana e Avokatit të Shtetit deri te përmbaruesi ishte dërguar kërkesë që procedura e 
përmbarimit të ndërpritet, meqë pjesa e objektit, i cili është objekt i përmbarimin, shtrihet në 
truallin i cili është pronë e Republikës së Maqedonisë.

Avokati i Popullit kërkoi nga përmbaruesi që përkohësisht të prolongohet shpërngulja e 
detyrueshme, meqë vlerësoi se debitorit do t’i shkaktohet dëm i pa - kompensueshëm nëse zbatohet 
përmbarimi pa zgjidhjen paraprake të çështjeve kontestuese. Përmbaruesi e njoftoi Avokatin e 
Popullit se procedura e shpërnguljes së detyrueshme është ndërprerë përkohësisht.

KOMUNA E SHUTO ORIZARËS PA GJINEKOLOG AMË, GRATË DHE VAJZAT GJENDEN SI 
TË MUNDEN!

Në Komunën e Shuto Orizarës akoma nuk ka gjinekolog i cili do të mund të siguronte shërbime 
gjinekologjike-obstetrike për gratë dhe vajzat e komunës. Edhe pse në programin e Ministrisë së 
Shëndetësisë ishte parashikuar hapja e ordinancës gjinekologjike, megjithatë një gjë e këtillë nuk 
u realizua dhe gratë e vajzat e kësaj komune, mjekun amë gjinekolog e zgjodhën nga komunat e 
tjera, nga të cilët nuk janë të kënaqur, ndërkohë që ato ankohen edhe për arkëtimin e paligjshëm 
dhe shërbimin jocilësor shëndetësor. Nga muaji korrik i vitit 2014, Ministria siguroi ordinancë e 
cila, një herë në javë, ofron shërbime shëndetësore nga një gjinekolog, por nuk ofroi gjinekolog 
amë që gratë dhe vajzat të mund t’i realizojnë papengesë dhe në mënyrë kualitative të drejtat e 
shëndetit reproduktiv.

QYTETARËVE U CENOHET E DREJTA E ZGJEDHJES PËR SHKAK TË PARREGULLSIVE DHE 
LËSHIMEVE TË PUNËS SË KOMISIONIT SHTETËROR TË ZGJEDHJEVE

Për shkak të lëshimit të pakontestueshëm të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ), 
veçanërisht nëse merret parasysh obligimi i tij ligjor që me kohë dhe tërësisht t’i informojë qytetarët 
për mënyrën e votimit dhe në mënyrë të vazhdueshme të ndërmerr veprime për regjistrimin, 
plotësimin dhe fshirjen nga Lista e zgjedhësve, mes tjerash, edhe përmes kontrollit të drejtpërdrejtë, 
persona të caktuar nuk kanë mundur ta realizojnë tërësisht të drejtën e tyre zgjedhore. 
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Përkatësisht, një numër i madh i qytetarëve u përballën me problemin që ata të jenë në 
Listën e zgjedhësve, por të mos jenë në ekstraktin në vendin e votimit ose të figurojnë vetëm në 
njërën nga listat zgjedhore, atë për zgjedhje presidenciale, dhe jo edhe për zgjedhje parlamentare, 
përkatësisht për zgjedhjet presidenciale janë në një vendvotim, ndërsa për ato parlamentare në 
vendvotim krejtësisht tjetër.

KOMUNIKIMI I KEQ PENGESË PËR REALIZIMIN EFIKAS TË TË DREJTAVE TË PALËVE NË 
PROCEDURË ADMINISTRATIVE

Për një numër të madh të lëndëve zvarritet procedura sipas ankesës, nuk respektohen afatet 
e përcaktuara ligjore për miratimin e vendimeve dhe cenohen të drejtat e palëve në procedurë për 
shkak të moskoordinimit të organeve dhe mungesës së ndërmarrjes me kohë të veprimeve zyrtare.

Problem të veçantë paraqet komunikimi i keq në relacionin Komision Shtetëror i Zgjedhjeve-
Gjykatë Administrative, sidomos kur përcaktohet fakti nëse ndonjë aktgjykim i caktuar i kësaj 
gjykate është i plotfuqishëm ose jo.

Procedura e këtillë zgjatë një periudhë më të gjatë kohore, me ç’rast Komisioni Shtetëror i 
Zgjedhjeve nuk vendos madje edhe nëse pala ose Avokati i Popullit paraqesin kopje të vendimeve 
përkatëse të Gjykatës Administrative, kuptohet me vërtetim për plotfuqishmërinë e tyre.

Përkatësisht, edhe në raste të këtilla Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve përgjigjet se ende nuk 
ka përgjigje zyrtare nga Gjykata Administrative, e që përkundrazi paraqet shkelje të të drejtave të 
palëve në procedurë administrative.
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SHEMBUJ NGA PUNA 2015

SHKELJE MASIVE E TË DREJTËS SË PRIVATËSISË DHE JETËS FAMILJARE
Avokati i Popullit me shqetësim të madh reagoi lidhur me cenimin masiv të të drejtës 

kushtetuese të privatësisë dhe jetës familjare të qytetarëve, pas marrjes së informacioneve për 
ndjekjen e paautorizuar të komunikimeve - përgjimit. Kjo dukuri, sipas Avokatit të Popullit paraqet 
cenim brutal të lirive dhe të drejtave të njeriut dhe e vë në dyshim sigurinë juridike të qytetarëve. 

Në këtë drejtim, Avokati i Popullit hapi dy procedura (një me vetiniciativë personale dhe një 
sipas dorëzimit të parashtresës së një qytetareje nga Shkupi), si dhe iu drejtua dy institucioneve 
më kompetente, Drejtorisë për Sigurim dhe Kundërzbulim në përbërje të Ministrisë së Punëve 
të Brendshme, dhe Prokurorisë Publike, me qëllim që t’i marrë informatat e nevojshme për të 
vërtetuar nëse ka cenim të kësaj të drejte. Sjelljen skajshmërish joserioze dhe injoruese të këtyre 
dy institucioneve, të cilat me muaj të tërë, ose nuk përgjigjeshin ose dërgonin përgjigje formale 
Avokati i Popullit e vlerësoi si akt të pengimit të punës së tij dhe për këtë e njoftoi Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë. 

Ajo që është më shqetësuese për Avokatin e Popullit, është se rasti ende është në labirintin 
e quajtur përgjigje në relacionin Avokati i Popullit - Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim. Kjo 
sjellje e institucioneve shkon në dëm të principit të sundimit të së drejtës dhe sigurisë juridike të 
qytetarëve.

PERSONAT E MITUR TË CILËT VUAJNË MASËN EDUKUESE-KORREKTUESE EDHE MË TEJ 
JANË PA ARSIM TË RREGULLT

Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve, duke vepruar sipas rekomandimeve të Avokatit të 
Popullit për kushte adekuate të vendosjes së personave të mitur, ndërmori veprime për renovimin 
e plotë të INK Tetovë në Veles dhe fëmijët e mitur i zhvendosi në Burgun e Ohrit. Gjatë vizitës 
së Burgut u konstatua se janë krijuar kushte, sa i përket sigurisë dhe qëndrimit, por mbetet 
pikëpyetje efikasiteti i procesit të risocializimit të këtyre personave, ndër të tjera edhe për shkak se 
nuk janë krijuar mundësi për arsim të rregullt derisa e vuajnë masën edukuese-korrektuese, edhe 
pse ky është obligim ligjor, por edhe detyrim në pajtim me rregullativën vendore dhe standardet 
evropiane.

KINSE TË PRANUAR NË PUNË, NDËRSA NË ESENCË PA MARRËDHËNIE TË THEMELUAR 
PUNE DHE PA KURRFARË TË ARDHURASH PËR EKZISTENCË

Kandidatët e zgjedhur sipas konkursit të shpallur të NP Pyjet e Maqedonisë për punësimin 
e 1600 realizuesve edhe pas kalimit të dy viteve, nga dita e nënshkrimit të marrëveshjeve për 
punë, ende nuk e kanë realizuar të drejtën për punë. Në këtë periudhë ata nuk janë transferuar/
sistemuar në organet e administratës shtetërore/lokale, nuk realizojnë kurrfarë të drejtash të cilat 
dalin nga marrëdhënia e themeluar e punës, nuk realizojnë pagë dhe kontribute të pagës, nuk 
kanë sigurim social, e as nuk shfrytëzojnë të drejta në bazë të papunësisë, sepse numri më i madh 
i tyre janë fshirë nga evidenca e të papunësuarve. 

Për Avokatin e Popullit është i papranueshëm sqarimi i Ministrisë së Shoqërisë Informatike 



348

se procedurat për sistemim janë në rrjedhë e sipër. Kjo gjendje po zgjat me vite, periudhë në të 
cilën qytetarët vuajnë pasoja të dëmshme për shkak të konkurseve të planifikuara në mënyrë 
joadekuate dhe të paplotë për punësimin e më shumë personave, përkatësisht pa përcaktimin e 
nevojës reale të organit/institucionit për punësim/sistematizim të kandidatëve të përzgjedhur.

ME REKOMANDIM TË AVOKATIT TË POPULLIT U NDËRPRE SHPËRNGULJA E FAMILJEVE 
ROME

Sekretariati i Fondacionit të Dekadës për Përfshirjen e Romëve nga Budapesti, Republika e 
Hungarisë kërkoi nga Avokati i Popullit që të ndërhyjë për t’i mbrojtur të drejtat e familjeve rome, 
të cilët me Vendim të Këshillit të Komunës Kavadar, duhej të shpërnguleshin nga vendbanimet e 
tyre shumëvjeçare në lagjen “Teneqe Mëhallë”, dhe të dislokohen në kontejnerë të siguruar nga 
Komuna. 

Avokati i Popullit zbatoi procedurë me këqyrje në vendngjarje, me ç’rast në bisedë me 
qytetarët e prekur konstatoi se zhvendosja nuk është sipas dëshirës së tyre, por me kërkesë dhe 
presione nga banorët e tjerë të këtij vendi, si rezultat i refuzimit të romëve të ardhur nga qytete 
të tjera dhe të vendosur në këtë lagje. 

Avokati i Popullit dërgoi rekomandime deri te kryetari i komunës Kavadar dhe Këshilli i Komunës 
për cenimin e të drejtës për banim me elemente të diskriminimit në bazë etnike ndaj pjesëtarëve 
të bashkësisë rome, banorë të lagjes “Teneqe Mëhallë” në Kavadar, shkelje të dispozitave të Ligjit 
për banim, dhe standardeve të cilat kanë të bëjnë me respektimin e të drejtave të njeriut nga fusha 
e banimit, duke sugjeruar se kontejnerët nuk paraqesin njësi të banimit të cilat do t’i plotësonin 
standardet minimale jetësore të personave të prekur. Në këtë kontekst, ndër të tjerash, rekomandoi 
të ndërmerren aktivitete për rishqyrtimin e procedurës për dislokimin e lagjes dhe vendosjen e 
pjesëtarëve të bashkësisë rome në kontejnerë, me prolongimin e zbatimit të vendimit të miratuar 
duke sugjeruar se rivendosja e qytetarëve nga njëri vend në tjetrin në Komunë detyrimisht duhet 
të jetë me pëlqimin e tyre për lokacionin e ri të siguruar paraprakisht në territorin e komunës, 
ku banorët e lagjes “Teneqe Mëhallë” do të vazhdonin të jetojnë, në kushte normale dhe njësi 
përkatëse të banimit, pa ndonjë ndjenjë të diskriminimit. Avokati i Popullit ishte njoftuar se nuk 
ka filluar procedura për furnizimin e kontejnerëve, e as romët nuk janë zhvendosur detyrimisht, 
përkatësisht vendimi i Këshillit të Komunës nuk ishte zbatuar.

PAS SUGJERIMIT TË AVOKATIT TË POPULLIT PACIENTËT ME FIBROZË CISTIKE U 
REGJISTRUAN NË REGJISTRIN NACIONAL PËR SËMUNDJE TË RRALLA

Shoqata për Fibrozë Cistike dërgoi rekomandim deri te Avokati i Popullit në të cilën ankohej 
se personat me Fibrozë Cistike, si pacientë me sëmundje të rrallë, nuk janë regjistruar në Regjistrin 
nacional për sëmundje të rralla dhe në këtë mënyrë nuk kanë trajtim të barabartë dhe u shkurtohet 
mundësia për shfrytëzimin e mjeteve nga programi vjetor për sëmundje të rralla të Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë. 

Avokati i Popullit duke e vënë në dukje respektimin e parimit të barazisë së qytetarëve në 
qasjen deri te të drejtat, përfshirë edhe të drejtat e personave me Fibrozë Cistike si sëmundje e 
rrallë, e sugjeroi nevojën për trajtim të barabartë të të gjithë pacientëve me sëmundje të rralla 
dhe sigurimin e kujdesit të njëjtë për qasje në shërbimet shëndetësore dhe medikamentet. Në 
këtë kontekst, kërkoi nga Ministria e Shëndetësisë dhe Komisioni për Sëmundje të Rralla, që është 
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përgjegjëse për përcaktimin e diagnozave të sëmundjeve të rralla, të shqyrtohet mundësia për 
regjistrimin në Regjistrin nacional për sëmundje të rralla. Veprimet e ndërmarra rezultuan me 
sukses dhe pacientët me Fibrozë cistike u regjistruan në Regjistrin nacional për sëmundje të rralla.

NËPUNËSI POLICOR FIZIKISHT E KA KEQTRAJTUAR NXËNËSIN E SHKOLLËS FILLORE
Duke vepruar sipas parashtresës së prindit të nxënësit të një shkolle fillore në Shkup, i cili 

theksoi se fëmija i tij gjatë kujdestarisë në shkollë ishte keqtrajtuar fizikisht nga nëpunësi policor i 
cili ka patrulluar në rajonin e shkollës. Avokati i Popullit, përveç që iu drejtua drejtorit të shkollës, 
dërgoi kërkesë deri te Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale, me qëllim 
të shqyrtimit të sjelljes së nëpunësit policor. Ndërkohë, Avokati i Popullit e siguroi video-incizimin 
nga shkolla, përmes të cilit në mënyrë të pakontestueshme e konfirmoi keqtrajtimin e nxënësit, 
respektivisht se nëpunësi policor i ka tejkaluar kompetencat, për çka me raport të veçantë e 
informoi ministrin e Punëve të Brendshme. 

Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale fillimisht e ndërpreu procedurën, 
sepse prindi e kishte tërhequr denoncimin, ndërsa pas sugjerimit të Avokatit të Popullit se si i 
dëmtuar paraqitet fëmijë dhe është në interes më të mirë të fëmijës që organet t’i ndërmarrin 
të gjitha masat për mbrojtjen e tij përkatëse, Sektori e vazhdoi procedurën dhe ndaj nëpunësit 
policor ngriti procedurë për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore. Avokati i Popullit për rastin deri 
te PTHP paraqiti kërkesë për ngritjen e procedurës kundër nëpunësit policor, për keqtrajtim gjatë 
kryerjes së detyrës.

VETËM PAS 12 VITESH ËSHTË REALIZUAR E DREJTA E KOMPENSIMIT TË PAGËS PËR 
NDËRPRERJE TË PËRKOHSHME TË PUNËS PËR SHKAK TË SHTATZËNISË, LINDJES DHE 
AMËSISË

Avokati i Popullit konstaton se personi i cili ka udhëhequr procedurë gjyqësore për shkak të 
përcaktimit të gabuar të shumës së kompensimit të pagës për ndërprerje të përkohshme të punës 
për shkak të shtatzënisë, lindjes dhe amësisë për periudhën 06.11.2002 deri më 02.08.2003, të 
drejtën para Fondit për Sigurim Shëndetësor e realizoi vetëm pas paraqitjes së parashtresës tek 
Avokati i Popullit, përkatësisht në vitin 2015. 

Parashtruesja u detyrua të mbajë disa procedura gjyqësore, mes tjerash edhe për shkak 
të mosveprimit të Fondit për Sigurim Shëndetësor, me vendim të Gjykatës Administrative nga 
viti 2011, e cila përfundoi me miratimin e padisë nga ana e Gjykatës Administrative, por Fondi 
përsëri nuk veproi sipas vendimit të vitit 2013. Parashtruesja e realizoi të drejtën pas dërgimit të 
sugjerimit të Avokatit të Popullit, por mbetet konstatimi për veprimin jo në kohë dhe vendimin e 
Fondit për Sigurim Shëndetësor sipas kërkesës së qytetarëve për realizimin e të drejtave për të 
cilat në mënyrë të padiskutueshme i plotësojnë kushtet ligjore.

NËNAT E FËMIJËS SË TRETË I KTHEJNË MJETET PËR SHTESA FËMIJËRORE PËR SHKAK 
TË LËSHIMEVE NË PUNËN E QENDRËS PËR PUNË SOCIALE BUTEL

Avokati i Popullit në procedurën sipas paraqitjes së parashtresave për mbrojtjen e të drejtave 
të fëmijëve konstatoi se për shkak të përcaktimit jo të plotë dhe të parregullt të gjendjes faktike, 
në lidhje me plotësimin e kushteve ligjore për njohjen e të drejtës për shtesa fëmijërore për 
fëmijën e tretë nga Qendra për Punë Sociale Butel, nënat si bartëse të të drejtës vuajnë pasoja të 
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dëmshme, përkatësisht detyrohen t’i kthejnë mjetet e marra paraprakisht mbi këtë bazë. Me këtë 
rast, Avokati i Popullit deri te ministri i Punës dhe Politikës Sociale dërgoi Informatë me propozim 
për marrjen e masave për mënjanimin e parregullsive në punën e Qendrës e cila me aktvendim 
fillimisht pranon një të drejtë të përcaktuar, që pastaj (pas një periudhe të caktuar) me aktvendim 
tjetër të vendosë se nënës i ndërpritet e drejta, me arsyetimin se nuk i plotëson kushtet për 
realizimin e të drejtës. 

Avokati i Popullit rekomandoi të merren masa për përcaktimin e përgjegjësisë së personave 
zyrtarë, që kanë vepruar për këto lëndë, si dhe masa për trajnime të vazhdueshme të të punësuarve, 
me qëllim të veprimit të ligjshëm dhe zbatimit të rregullt të legjislacionit në lidhje me të drejtat e 
përcaktuara me Ligjin për mbrojtje sociale dhe Ligjin për mbrojtje të fëmijëve.

RADIOTELEVIZIONI I MAQEDONISË, VITE ME RADHË, PA TË DREJTË DISPONON ME TË 
PARATË E QYTETARËVE

Udhëheqësia e RTM, për shkaqe që vet ai i di, vite me radhë refuzon miratimin e vendimit me 
të cilin pa bazë do të kryej çregjistrimin e borxhit të evidentuar mbi bazë të taksës radiodifuzive, 
me çka do të krijohen mundësi që Drejtoria e të Ardhurave Publike t’ua kthejë qytetarëve mjetet 
e marra në para. 

Me këtë rast, në vend që të bëjë çregjistrimin dhe tua kthejë paratë, RTM-ja në mënyrë 
plotësuese nxiti gjendje absurde duke i udhëzuar qytetarët që për këtë zgjidhje të paraqesin 
ankesa individuale, përmes DAP-it deri te Ministria e Financave, me këtë rast duke e injoruar 
plotësisht faktin se afati ka kaluar, si dhe faktin se në mënyrë plotësuese duhet të paguajnë taksë 
administrative për ankesë, e cila është më e lartë se vet taksa, respektivisht 250 denarë për çdo 
aktvendim. 

Edhe pse për këtë problem Avokati i Popullit me raport të veçantë i informoi strukturat 
udhëheqëse të RTM-së, Qeverinë dhe Kuvendin, një vendim me përmbajtje të tillë nuk u miratua, 
ndërkohë që nuk kishte përgjigje se pse ndodh kështu. 

Kjo gjendje e papranueshme, e hap çështjen se nga paratë e arkëtuara në mënyrë të 
paligjshme nga qytetarët duhet të financohet puna e RTM-së?

RTM DHE DAP ARKËTOJNË TAKSË RADIODIFUZIVE NGA KUSH TË MBËRRIJNË
Si pasojë e mos-azhurnimit të të dhënave në regjistër sipas detyrës zyrtare, mos-koordinimit, 

si dhe bartjes së përgjegjësisë së ndërsjellë nga DAP tek RTM-së dhe anasjelltas, në shumicën 
e rasteve qytetarët në mënyrë të pabazë dhe jashtë të gjitha dispozitave ligjore detyrohen të 
paguajnë taksë radiodifuzive dhe e njëjta u arkëtohet me detyrim. 

Kjo mungesë e bashkëpunimit midis RTM-së DAP-së sjell situata absurde - arkëtohet taksë 
radiodifuzive nga të gjithë anëtarët e një familjeje, nga persona të zhvendosur dhe persona të 
vendosur në qendrat e pranimit, nga të pastrehët, personat e zhvendosur shumë vite më parë dhe 
madje edhe nga shfrytëzuesit e ndihmës sociale ose ndihmës së përhershme në para, persona të 
shurdhëritë, të verbëritë dhe invalidët. 

Rezultat i gjithë kësaj është shkelja flagrante e të drejtave të qytetarëve që janë vënë në 
situatë për të humbur kohë në sportelet e RTM-së dhe DAP-së, duke u munduar të dëshmojnë se 
ata kanë të drejtë.
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PËR BLERJEN E OBORRIT NË SHKUP, PROCEDURA UDHËHIQET NË RADOVISH
Numri i madh i lëndëve për privatizimin e tokës ndërtimore (blerja e oborreve), nga Drejtoria 

për Punë Pronësore - Juridike, në vend që të zgjidhen në rajonin lokal të sektorit kompetent, pas 
mbajtjes disavjeçare nëpër sirtar dhe mos marrjes së asnjë veprimi për azhurnimin e procedurës, 
gjatë vitit 2015 në mënyrë masive janë ridërguar në sektorët rajonal të Republikës. Kjo veçanërisht 
është karakteristike për komunat e Shkupit. 

Procedura e këtillë e hap dilemën nëse kjo është në pajtim me rregullat e procedurës 
administrative që ka të bëjë me kompetencat lokale. Përkatësisht, dispozitat e Ligjit për procedurë të 
përgjithshme administrative, imponojnë që në kuadër të dispozitave për organizimin e brendshëm 
të organeve që vendosin në procedurë administrative, kompetenca lokale të zbatohet sipas vendit 
ku patundshmëria gjendet dhe sipas vendbanimit të palës. 

Krahas kësaj, konstatim i Avokatit të Popullit është se ky hap kurrsesi nuk do të kontribuojë, 
siç pohon Ministria e Financave, për efikasitet dhe veprim në kohë, por përkundrazi se procedura 
në mënyrë plotësuese do ta vështirësojë dhe palët do t’i ekspozoj në shpenzime për sigurimin e 
provave, ndërsa plotësisht do ta pamundësojë edhe komunikimin e drejtpërdrejtë.

BRUTALITETI POLICOR NDAJ DEMONSTRUESVE
Avokati i Popullit, pas publikimit të informatave se në protesta, të cilat në muajin maj u 

organizuan para ndërtesës së Qeverisë ka persona të arrestuar, dërgoi ekip i cili vizitoi shumicën 
e stacioneve policore. Gjatë vizitës u konstatua se ka një numër më të madh të personave të 
arrestuar të cilët u ankuan për brutalitetin policor gjatë arrestimit, por jo edhe për trajtimin në 
stacionet policore. Ekipi i Avokatit të Popullit gjatë vizitave në mënyrë vizuale konstatoi cenime të 
një pjese të personave të arrestuar, si dhe vendosjen joadekuate të tyre. 

Në pajtim me Ligjin për Avokatin e Popullit, Avokati i Popullit sipas detyrës zyrtare hapi 
procedurë për përcaktimin e mënyrës së përdorimit të mjeteve të forcës, më saktë nëse janë 
respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut në pajtim me procedurën ligjore e cila duhet të zbatohet 
gjatë arrestimit të personave. 

Zakonisht, përgjigja të cilën e dha Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde 
Profesionale ishte thjeshtë formale, ndërsa në të nuk ishte dhënë vështrim mbi veprimin brutal të 
policisë. Kjo paraqet edhe një dëshmi për atë se vazhdon praktika e bashkëpunimit formal dhe jo 
esencial të këtij organi me Avokatin e Popullit.

TË PUNËSUARVE NË INK BURGU SHKUP NUK U LËSHOHEN VËRTETIME PËR 
SISTEMATIZIM

Për shkak të lëshimeve të pakontestueshme të Institucionit Ndëshkues-Korrektues – Burgu 
Shkup dhe obligimit që të punësuarve t’u lëshohen vërtetime për sistematizimin e punës në turne, 
Avokati i Popullit dërgoi sugjerim deri te drejtori i burgut për shkeljen e të drejtave të të punësuarve 
përmes këtij veprimi.

Urdhri për orarin me turne, sipas Avokatit të Popullit, është akt i brendshëm intern dhe 
jo dokument me karakter specifik, siç konsideronte Institucioni Ndëshkues-Korrektues – Burgu 
Shkup. Avokati i Popullit sugjeroi se me këtë urdhër rregullohet turni i të punësuarve në Sektorin 
e Sigurimit, dhe i njëjti nuk konsiderohet si informacion i klasifikuar, nuk ka shenja për çfarëdolloj 
fshehtësie (interne, konfidenciale, ose sekret shtetëror), dhe me këtë të dhënat në të njëjtin 
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nuk paraqesin shkelje të të drejtës së të dhënave personale të të punësuarve, në përputhje me 
rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale, e që me Mendimin të tij e konfirmoi edhe Drejtoria 
për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
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SHEMBUJ NGA PUNA 2016

NJË GRUP MË I MADH I PERSONAVE TË SIGURUAR U DËMTUAN ME SHUMË TEJET TË 
ULËT TË PENSIONIT

Pas procedurës së zbatuar dhe kontakteve të shumta me organet dhe institucionet kompetente, 
Avokati i Popullit pa hezitim konstatoi se mbi 300 të siguruar janë dëmtuar ose do të dëmtohen me 
pensione konsiderueshëm më të ulëta të pleqërisë, për shkak se ishin përfshirë në shtyllën e dytë 
të pensionit, ndërsa në momentin e lidhjes së Marrëveshjes kanë qenë më në moshë dhe kanë 
pasur nga 10 deri në 15 vjet deri në realizimin e të drejtës së pensionit të pleqërisë. Së këtejmi, 
gjatë lidhjes së Marrëveshjes nuk u është bërë me dije ose janë vënë në lajthitje.

Me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të këtyre qytetarëve, Avokati i Popullit, me iniciativë 
personale, hapi procedurë dhe nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale kërkoi ndryshimin e 
kornizës ligjore, e cila e rregullon çështjen e sigurimit të financimit vullnetar pensional, për fshirjen 
nga regjistri të kësaj kategorie të të siguruarve nga Shtylla e dytë pensionale.

PESË KALLËZIME PENALE PËR BRUTALITETIN POLICOR
Duke e pasur parasysh se në periudhën raportuese Avokati i Popullit evidentoi raste të 

brutalitetit policor në Raportin vjetor, kjo ndikoi drejtpërdrejt mbi aktivitetin e tij për procedimin e 
5 kallëzimeve penale kundër nëpunësve policorë, për shkak të dyshimit të bazuar se janë kryerës 
të veprave penale kundër të drejtave dhe lirive të njeriut dhe qytetarit.

Me qëllim të realizimit të përcaktimeve të Kodit Penal dhe rolit të Avokatit të Popullit në një 
shoqëri, Avokati i Popullit apeloi që Prokuroria Publike me qasje serioze t’i procedojë kallëzimet 
penale të Avokatit të Popullit, në mënyrë që të pengohet dukuria e brutalitetit policor në kuadër të 
punës së Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Avokati i Popullit, edhe në kuadër të Mekanizmit Parandalues Nacional edhe si mekanizëm i 
jashtëm kontrollues të punës së punonjësve të Ministrisë, edhe më tutje do ta monitorojë zbatimin 
e mjeteve dhe mënyrën e përdorimit të forcës nga ana e pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve 
të Brendshme dhe për të njëjtat do ta njoftojë në kohë Qeverinë dhe Kuvendin e Republikës së 
Maqedonisë, si edhe publikun e gjerë.

MINORENI ZHVISHET LAKURIQ NË VEND PUBLIK NGA ANA E ALFAVE!
Babai i personit të mitur nga Shkupi, iu drejtua Kontrollit të Brendshëm të Ministrisë së 

Punëve të Brendshme për shkak të sjelljes johumane dhe degraduese të pjesëtarëve të ALFA-ve 
ndaj djalit të tij të mitur, për çka ka marrë përgjigje se parashtresa e tij është e pabazë. Për shkak 
të mbrojtjes së të drejtave të djalit të tij të mitur, prindi e ka paraqitur rastin në zyrën e Avokatit 
të Popullit. 

Sipas të dhënave të prezantuara në parashtresë dhe provave të bashkëngjitura, i mituri 
(16 vjeçar) bashkë me shokun e tij, gjithashtu i mitur (15 vjeçar), në ditën kritike kishin dalë të 
shëtisnin me veturë në malin Vodno ku ishin ndaluar nga ana e pjesëtarëve të NjPPI “Alfa”, me ç’rast 
e kanë urdhëruar të zhvishet tërësisht lakuriq me qëllim që të kontrollojnë se i njëjti a posedon 
substanca të palejuara psikotrope, me ç’rast nuk është gjetur asgjë. Për shkak të sjelljes së këtillë 
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degraduese, i mituri ka filluar të dridhet nga të ftohti, frika dhe turpi sepse kjo ka ndodhur në 
vend publik. Për shkak të sjelljes së këtillë johumane dhe degraduese, Avokati i Popullit menjëherë 
hapi procedurë duke kërkuar informata nga Kontrolli i Brendshëm i Ministrisë për ngjarjen dhe për 
nëpunësit e involvuar të policisë.

Meqë Kontrolli i Brendshëm nuk i dërgoi të dhënat dhe informatat e kërkuara, Avokati i 
Popullit i dërgoi Informatë me shkrim ministrit të Punëve të Brendshme për pengimin e punës së 
tij për lëndën konkrete.

Pas dërgimit të të dhënave të kërkuara nga ana e Kontrollit të Brendshëm dhe pas bisedës së 
zhvilluar me të miturin e dëmtuar në zyrën e Avokatit të Popullit, Avokati i Popullit konstatoi se tre 
pjesëtarët e forcave policore i kanë cenuar të drejtat e personit të mitur, prandaj deri te Prokuroria 
Themelore Publike në Shkup, kundër tyre paraqiti kallëzim penal me të dhëna se ekzistojnë dyshime 
të bazuara se kanë kryer vepër penale – Torturë dhe trajtim tjetër brutal, jonjerëzor, nënçmues ose 
ndëshkues, të ndëshkueshme sipas nenit 142 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë.

Në kallëzimin penal, Avokati i Popullit theksoi se shqetëson fakti se sjellja e këtillë e nëpunësve 
policorë ndaj kategorisë më vulnerabile dhe më delikate të personave të rinj mund të lë pasoja të 
thella në zhvillimin e tyre psikik dhe shpirtëror, si dhe mosbesim të thellë ndaj punës së pjesëtarëve 
të policisë.

Procedura për këtë kallëzim penal është në rrjedhë para Prokurorit Publik kompetent në 
Shkup, ndërsa Avokati i Popullit do ta ndjek me seriozitet. 

TË DËNUARAVE TË REPARTIT TË FEMRAVE, NË VEND TË PERSONIT MJEKËSOR, 
TERAPINË UA SHPËRNDAJNË TË DËNUARAT E TJERA

Këtë e konstatoi Avokati i Popullit nga parashtresat dhe bisedat e drejtpërdrejta me të dënuarat 
e Repartit të Femrave në INK “Idrizovë”, të cilat u ankuan për trajtim joadekuat shëndetësor, qasje 
jo me rregull deri te mjeku dhe shpërndarje të terapisë nga të dënuarat e tjera. Me kërkesë të 
Avokatit të Popullit, mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese zbatoi Drejtoria për Ekzekutimin 
e Sanksioneve e cila e konfirmoi këtë që u tha më lartë si dhe se, në momente të caktuara, të 
dënuarat vet e përcaktojnë ose e ndryshojnë vet terapinë. Avokati i Popullit, për këto konstatime 
i rekomandoi drejtorit të Institucionit marrjen e masave urgjente për përmirësimin e mbrojtjes 
shëndetësore të të dënuarave, përmes angazhimit të detyrueshëm të personelit mjekësor, me 
qëllim të qasjes së rregullt deri te mjeku, ndërkaq shpërndarja dhe zëvendësimi i terapisë të bëhet 
ekskluzivisht nga personi mjekësor sipas përshkrimit të recetës së mjekut, gjë që u pranua.

PËR SHKAK TË ZGJERIMIT TË RRUGËS NË KOMUNËN GJORÇE PETROV NË SHKUP, 
BANORJA E KËSAJ KOMUNA KA NGELUR PA BANJO NË SHTËPI

Tingëllon çuditshëm, megjithatë një banore e Komunës Gjorçe Petrov ka ngelur pa një pjesë 
të shtëpisë së saj – banjon, pasi e ka dëgjuar lutjen e kryetarit të Komunës së Shkupit, që atë 
pjesë ta jep me qëllim që të zgjerohet rruga. 

Premtimi i kryetarit të komunës ka qenë se si kompensim për prishjen e banjos, do t’i 
ndërtohet banjo e re në tokë shtetërore, e cila nuk do t’i pengojë askujt, ndërsa nga aspekti 
arkitektonik do të përfshihet në shtëpinë e saj. Kryetari ka filluar me plotësimin e premtimit, 
kështu që NP Rrugët dhe Rrugicat, e kanë ndërtuar banjon dhe çdo gjë ka qenë në rregull derisa 
ka mbërritur denoncimi se është ndërtim pa leje dhe duhet të shembet.
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Që atëherë, fillojnë hallet e vërteta të pronares së shtëpisë, ndërsa për shkak të konfliktit 
midis inspektoratit të Komunës së Gjorçe Petrov dhe Qytetit të Shkupit, në njëfarë mënyrë pësoi 
edhe familja e përbërë prej disa anëtarësh, në të cilën ka edhe fëmijë të vogël, dhe e cila në prag 
të dimrit dhe periudhës më të ftohtë të vitit, është lënë të gjendet si të mundet.

Habit efikasiteti i shërbimeve inspektuese (të cilat zakonisht arrijnë me vonesë, ndërsa në 
të shumtën e rasteve asnjëherë nuk ndërmarrin veprime të këtilla) se edhe krahas kërkesës me 
arsyetim të Avokatit të Popullit për shtyrjen e përkohshme të ekzekutimit të aktvendimit për 
prishjen e ndërtimit të njëjtin, pavarësisht pasojave dhe pa analizë paraprake të të gjitha aspekteve 
të rastit, e zbatoi menjëherë.

Komuna e Gjorçe Petrovit nuk veproi në përputhje me dispozitat e Ligjit për Avokatin e 
Popullit, të cilat parashikojnë se në rastet kur Avokati i Popullit do të paraqes kërkesë të këtillë, 
detyrimisht dhe menjëherë të miratojnë vendim për shtyrjen e shembjes së ndërtimit dhe t’ia 
dërgojnë të njëjtin.

DISA RASTE TË VDEKJEVE NË INSTITUCIONET NDËSHKUESE-KORREKTUESE E 
ALARMUAN PUBLIKUN DHE E VUNË NË DYSHIM TRAJTIMIN SHËNDETËSOR TË 
PERSONAVE TË DËNUAR

Avokati i Popullit edhe në këtë vit raportues, me iniciativë personale, hapi procedura për 
hetimin e disa rasteve të vdekjes së personave të dënuar, të cilët vuanin dënimin me burg në 
Institucionin Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë”. Duke e marrë parasysh gjendjen e përgjithshme 
lidhur me aspektin e kujdesit dhe trajtimin e rregullt dhe adekuat nga personat profesionistë 
mjekësor, me qëllim të përcaktimit të shkaqeve të vdekjes së tyre, kërkoi mendim profesional nga 
Instituti për Mjekësi Ligjore dhe Kriminalistikë pranë Fakultetit të Mjekësisë në Shkup. Proceduat 
janë në rrjedhë.

KË E MBRON LIGJI PËR MBROJTJE SOCIALE, QYTETARËT APO BUXHETET E QENDRAVE 
PËR PUNË SOCIALE?

Duke vepruar sipas parashtresave të qytetarëve të cilëve u ishte ndaluar shfrytëzimi i një 
shume të caktuar në para të mbrojtjes sociale, Avokati i Popullit konstatoi se aktvendimi për 
ndërprerjen e një të drejte të caktuar, thuaja se në të gjitha rastet, është për shkak të dhënies së 
të dhënave të paplota ose të pasakta, ndërkaq në lidhje me pranimin e njëfishtë të mjeteve në para 
përmes të të ashtuquajturit transferim të parave ose mosparaqitjes së ndryshimeve të gjendjes 
materiale ose numërore të bartësit të të drejtës. 

Në raste të këtilla, nga ana e Qendrës kompetente për punë sociale, qytetari fillimisht 
kushtëzohet t’i kthejë mjetet në para, ndërsa më pas të paraqes kërkesë të re për ndihmë sociale. 
Gjithashtu konstatoi se në Ligj është përcaktuar mundësia që Qendra për Punë Sociale të paraqes 
padi për kthimin e mjeteve të pranuara dhe me këtë ta kompensojë dëmin e shkaktuar eventual.  

Sipas Avokatit të Popullit dispozita e këtillë e kufizon qasjen deri te e drejta mbi afatin e 
përcaktuar me të cilin jepet ndalimi në aktvendim, përkatësisht derisa t’i kthejë mjetet, me çka 
akoma më shumë thellohet rreziku social tek këto familje dhe është në kundërshtim me qëllimet e 
mbrojtjes sociale si sistem i masave, aktiviteteve dhe politikave për parandalimin dhe tejkalimin e 
rreziqeve themelore sociale ndaj të cilëve ekspozohet qytetari dhe për zvogëlimin e varfërisë dhe 
përjashtimin social.
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Avokati i Popullit paraqiti Iniciativë deri te Qeveria e RM-së dhe Ministria e Punës dhe Politikës 
Sociale për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje sociale në drejtim të shfuqizimit të 
kësaj dispozite kushtëzuese, me ç’rast e rikujtoi faktin se Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në 
fillim të vitit i shfuqizoi aktet juridike sipas të cilëve transferti i shpejtë i parave shënohet me termin 
pronë dhe si i tillë tanimë nuk paraqet pengesë për realizimin e të drejtave të mbrojtjes sociale.
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SHEMBUJ NGA PUNA 2017

PENGOHET TENTATIVA PËR KTHIMIN E TË HUAJIT NË VEND TË PASIGURT
Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi vizitë në Stacionin policor të 

pikës së kalimit kufitari Aeroporti “Aleksandri i Madh” – Shkup, për shkak të informacioneve të 
marra se do të mbërrijë një shtetas turk, i cili ka mundësi të kthehet në vendin e origjinës edhe 
përkundër qëllimit të tij për të kërkuar azil në Republikën e Maqedonisë.

Qëllimi i vizitës së ekipit të MPN ishte të pengohet kthimi eventual i personit në vendin në të 
cilin jeta dhe lira e tij janë vënë në rrezik dhe mundësimit të qasjes papengesë në procedurën e 
njohjes së të drejtës së azilit.

MPN konstatoi se, pas mbajtjes disaditore në aeroportet e huaja, në kushte johumane dhe 
pa mundësi për qasje deri te të drejtat e tij themelore, personi është kthyer në Republikën e 
Maqedonisë, ku pas intervenimit të Avokatit të Popullit – MPN iu mundësua qasje papengesë në 
procedurën e njohjes së të drejtës së azilit.

Kërkesa, për njohjen e të drejtës së azilit të shtetasit turk, u procedua në mënyrë përkatëse, 
ndërsa ai u vendos në Qendrën për Pranimin e Azilkërkuesve. Megjithatë, në kushte kur për çdo 
ditë nga Republika e Maqedonisë deportohen nga dhjetëra migrantë, jashtë çdo lloj procedurash 
zyrtare, një gjë e këtillë mbase nuk do të ishte rast nëse procesi i përgjithshëm nuk monitorohej 
drejtpërsëdrejti nga ana e Avokatit të Popullit.

NDALIMI I KUNDËRLIGJSHËM I 5 SHTETASVE SIRIANË
Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, gjatë vizitës së paparalajmëruar në 

Qendrën e Pranimit të Shtetasve të Huajt gjeti 5 shtetas sirian për prezencën e të cilëve në 
Qendër nuk ekzistonte kurrfarë dokumentacioni zyrtar, e as nuk ishte zbatuar procedura ligjore 
për qëndrimin e tyre.

Gjatë vizitës, personat zyrtarë dhanë informacione të rrejshme për gjendjen me numrin 
aktual të personave të mbajtur në Qendër dhe u përpoqën ta pengojnë ekipin e MPN të realizoj 
këqyrje në të gjitha hapësirat. Pas gjetjes së personave dhe pas bisedës së zhvilluar u konstatua 
se shtetasit sirianë disa herë ishin transferuar nga njëra hapësirë në tjetrën, me qëllim që të njëjtët 
të mos vërehen. Pas intervenimit të ekipit të MPN, personave iu nda ushqimi dhe uji dhe pastaj u 
liruan menjëherë.

Avokati i Popullit – MPN, e informoi publikun për këtë ngjarje, me qëllim që të parandalohen 
veprimet e këtilla ose të ngjashme të kundërligjshme dhe mbajtjet e fshehta, si dhe t’i alarmoj 
institucionet kompetente të shtetit që ta rishikojnë punën e përgjithshme dhe udhëheqjen me 
Qendrën, e cila është objekt i kritikave të vazhdueshme në raportet e Avokatit të Popullit.

TRAJTIM I PABARABARTË I AZILKËRKUESVE NË QPT “VINOJUG”
Autoritetet maqedonase, në periudhën shtator-tetor 2016, vendosën praktikë që personat në 

Qendrën e Përkohshme Transitore “Vinojug” të cilët do të paraqesin kërkesë për njohjen e të drejtës 
së azilit të mos i dërgojnë në Qendrën për Pranimin e Azilkërkuesve në Vizbeg, por t’i vendosin në 
kontejnerë-shtëpiza të vendosura drejtpërsëdrejti te pjesa e rrethuar e Qendrës Transitore.
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Azilkërkuesve të vendosur në këto kontejnerë-shtëpiza nuk u lejohej që lirisht dhe pa 
shoqërim t’i braktisin ose të largohen nga Qendra Transitore e që është e drejtë të cilën, në 
përputhje me aktet interne të institucionit, e gëzojnë azilkërkuesit e vendosur në Qendrën për 
Pranimin e Azilkërkuesve në Vizbeg.

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se praktika e vendosur e 
këtillë çon deri në veprim të pabarabartë, selektiv dhe diskriminues të azilkërkuesve të Qendrës 
Transitore “Vinojug” në raport me azilkërkuesit e tjerë të cilët vendosen në Qendrën për Pranimin 
e Azilkërkuesve në Vizbeg.

Në këtë aspekt dhe në kushte kur Qendra për Pranimin e Azilkërkuesve në Vizbeg kishte 
numër të madh të lirë të kapaciteteve të vendosjes, AP-MPN rekomandoi që azilkërkuesit e Qendrës 
Transitore “Vinojug” të transferohen menjëherë në Qendrën për Pranimin e Azilkërkuesve dhe 
t’u mundësohet shfrytëzim papengesë dhe i barabartë i të gjitha të drejtave të cilat u takojnë, 
konform Ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme. 

Ky rekomandim u pranua nga autoritetet maqedonase dhe azilkërkuesit u transferuan dhe u 
vendosën në Qendrën për Pranimin e Azilkërkuesve në Vizbeg.

AVOKATI I POPULLIT KËRKOI NDRYSHIME LIGJORE PËR CILËSI MË TË MIRË TË 
ILAÇEVE NGA IMPORTI PARALEL  

Avokati i Popullit i dërgoi Iniciativë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për ilaçe dhe mjete mjekësore, e cila i referohet të ashtuquajturit import paralel i 
ilaçeve, sepse duke e krahasuar procedurën ndërmjet importit të rregullt dhe atij paralel, konstatoi 
mangësi të cilat e vënë në dyshim cilësinë e ilaçeve.

Përkatësisht, tek importi paralel i ilaçeve mungon procedura e regjistrimit të ilaçit, e që 
nënkupton edhe mungesë të vlerësimit profesional të të njëjtit nga ana e Komisionit për ilaçe. 
Gjithashtu, për këto ilaçe është parashikuar mundësia të fitojnë leje të përkohshme, që do të thotë 
se derisa të lëshohet leja e përhershme, ilaçet mund të lëshohen në qarkullim, me çka do të mund 
të shkaktonin veprime të padëshiruara. Mangësia e tretë  e konstatuar ka të bëjë me mënyrën e 
vlerësimit, e cila për ilaçet e importit paralel kryhet vetëm në dokumentacion, ndërsa tek ilaçet e 
rregullta kryhen analiza edhe në laboratorë. Njëkohësisht, si mangësi është konstatuar se importi 
paralel i ilaçeve nga vendet e treta, siç është parashikuar në Ligj, mund të paraqes problem, nëse 
vendi prej të cilit është kryer importi nuk është anëtare e Bashkimit Evropian, e që do të thotë se 
ai ilaç nuk kontrollohet as në laboratorin e Strasburgut e as në Londër.

Për këto shkaqe, Avokati i Popullit kërkoi të bëhen disa ndryshime ligjore:
-vlerësimi profesional i ilaçit nga ana e Komisionit dhe procedura siç është parashikuar edhe 

tek importi i rregullt i ilaçeve
-të krijohet regjistri i ilaçeve nga importi paralel
-të kontrollohet çdo seri e importuar 
-të hiqet mundësia për dhënien e lejes së përkohshme
- të harmonizohet dispozitat e gjithë ligjit, dhe veçanërisht procedura për import paralel me 

legjislacionin e Bashkimit Evropian në lidhje me prodhimin dhe lëshimin në qarkullim të ilaçeve.
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PËR SHKAK TË TEKSTEVE DISKRIMINUESE TËRHIQET LIBRI SHKOLLOR “ARSIMI 
QYTETAR” PËR KLASËN E TETË NËNTËVJEÇARE

Shoqata joqeveritare paraqit parashtresë pranë Avokatit të Popullit duke konsideruar se në 
tekstin shkollor “Arsimi qytetar” për klasën e 8 të arsimit fillor nëntëvjeçar, ekzistojnë tekste me 
përmbajtje diskriminuese në bazë të aftësive të kufizuara, gjinore, shëndetësore dhe në bazë 
religjioze.

Pas analizës së kryer lidhur me të dhënat e paraqitura në parashtresë, Avokati i Popullit, 
në muajin prill, u drejtua me Kërkesë për interpretimin e pjesëve kontestuese të librit shkollor 
deri te të gjitha shërbimet e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (MASH), prej ku janë marrë 
përgjigje joserioze dhe paushall në të cilat në vend që shërbimet kompetente të përqendrohen në 
përmbajtjen e librit shkollor, si dhe t’i analizojnë pjesët dhe vërejtjet kontestuese, ata e interpretonin 
procedurën ligjore dhe mënyrën e tërheqjes së librit dhe i citonin bazat ligjore për këtë procedurë, 
e që gjithsesi ishte shkak për veprim plotësues.

Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit i drejtoi Rekomandim përkatës ministres 
respektive për mënyrën e eliminimit të cenimeve të konstatuara, me ç’rast kërkoi nga ministrja 
rishqyrtim serioz të përmbajtjes së librit shkollor kontestues, ndërsa nëse konstatohet se libri 
shkollor nuk është në përputhje me planet dhe programet e përcaktuara, i njëjti të hiqet nga 
përdorimi ose disa pjesë të tij të mos zhvillohen në procesin e mësimnxënies.

Në bazë të Rekomandimit të dërguar, Avokati i Popullit pranoi njoftim me shkrim nga MASH 
se ministrja e Arsimit dhe Shkencës ka formuar Komision përkatës i cili në mënyrë profesionale e 
ka analizuar librin shkollor “Arsimi qytetar” për klasën e tetë, dhe pas analizës dhe propozimit të 
dhënë është miratuar Aktvendim për tërheqjen e tij nga programet mësimore për klasën e tetë - të 
arsimit fillor nëntëvjeçar.

PËR SHKAK TË MBIEMRIT TË SHKRUAR GABIMISHT KA PËRFUNDUAR NË GJYQ
Gjykata Themelore Shkup II Shkup, duke mos e respektuar Ligjin për procedurë kontestimore, 

përkatësisht pa e kontrolluar identitetin e të paditurit, përfshirë edhe sigurimin e të dhënave 
personale të tij (emrin dhe mbiemrin e saktë dhe numri amzë), e ka pranuar padinë e SHA Shkup 
Veri – Shkup dhe i ka urdhëruar ta paguaj borxhin në lartësi prej 11.475,50, bashkë me kamatën 
dhe shpenzimet e procedurës. Që absurditeti të jetë edhe më i madh, personi asnjëherë nuk ka 
shfrytëzuar shërbime për energji termike, e as nuk ka jetuar në banesë në fjalë.

Avokati i Popullit duke vepruar sipas parashtresës së këtij personi, pakontestueshëm konstatoi 
se bëhet fjalë për gabime evident në lidhje me përcaktimin e identitetit të personit të paditur, 
prandaj dhe kërkoi nga paditësi SHA Shkup Veri – SHA - Shkup, ta tërheq padinë.

SHA veproi sipas sugjerimit të Avokatit të Popullit dhe deri te Gjykata Themelore Shkup II 
Shkup, dërgoi shkresë për tërheqjen e padisë.
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1 Branko Naumoski
2 Ixhet Memeti
3 Suzana Saliu
4 Nevenka Krusharovska
5 Lupço Ivanovski
6 Tripun Tanushevski
7 Nashide  Ibraimi
8 Dragi Celevski
9 Vaska Bajramovska Mustafa
10 Jovan Andonovski
11 Marina Obadiq
12 Rajna Panovska
13 Sllavjanka Mihajlloviq
14 Liljana Ilievska
15 Daut Selimi
16 Naser Veseli
17 Sllavço Timov
18 Vasil Jovanovski
19 Irina Stojanovska
20 Elena  Gjorgjonoska Manevska
21 Igor Kambovski
22 Iskra Akimovska Maletiq
23 Danica Andova
24 Danica Sekullovska Kllark
25 Gordana Genadieva
26 Lenka Celeska
27 Lidija Georgievska
28 Zoran Pançevski
29 Viktor Aleksov
30 Vesella Aceska
31 Niko Bojaxhiev
32 Muhamed Hodai
33 Keti Stefkova
34 Kirill Efremovski

35 Sanja Risteska Stefanova
36 Zoran Billbilloski
37 Mirjana Ivanova
38 Snezhana Teodosievska Jordanoska
39 Tanja Trajkovska
40 Verica Kitanovska
41 Stojan Milenkoviq
42 Zoran Bogdanoski
43 Vesna Nakovska
44 Milena Jovçevska
45 Vidoja Jankulloski
46 Radmilla Saveska
47 Uranija Pirovska
48 Ferihan Xhaferoska
49 Maja Spasovska
50 Aneta Atanasoska
51 Rukije Muamedi
52 Gordana Trençeva Ristovska
53 Violeta Timova
54 Vesna Mileva Shaleva
55 Kamer Imeri
56 Enver Tafili
57 Elionka Andonova
58 Jasminka Ismailovska Abdullova
59 Arben Rexhepov
60 Jovica Petreski
61 Kiro Piliçev
62 Naxhie Kurtishi
63 Bekim Alija
64 Vlora Çollaku
65 Biljana Llazarova Angeleski
66 Selvie Qoku
67 Sabahate Sali
68 Demir Hamiti
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69 Lulzana Murati
70 Mutalip Çelik
71 Vera Kostadinovska
72 Ramadan Ibraimi
73 Suzana Jusufovska
74 Drita Selmani
75 Mersel Bilali
76 Marija Llazareva Mojsilloviq
77 Diturie Elezi Neziri
78 Besime Murati
79 Vesna Jakimovska
80 Shkëlqim Rijani
81 Kimete Kameri
82 Ardian Iseni
83 Merita Aliu
84 Lidija Trajkovska
85 Lumnie Bajrami
86 Afrim Jusufi
87 Violeta Drakallska
88 Mina Duroviq
89 Faton Selami
90 Biljana Gievska Geshtakovska
91 Anife Zenku
92 Rina Iseni
93 Nexhat Aliji
94 Marijan Ponjaviq
95 Sllavica Dimitrievska
96 Merita Aliu Alili
97 Lindita Kasami
98 Ipek Usainova
99 Iva Mihajllovska
100 Stojançe Krsteski 
101 Tamara Stefanovska
102 Mirjana Vlladimirova
103 Anica Tomshiq Stojkovska
104 Donçе Boshkovski
105 Eldina Tutiq

106 Semrane Shaban
107 Albina Ismaili
108 Sami Asani
109 Majlinda Ismaili
110 Shaha Imeri
111 Nejma Haxhiq
112 Irina Aceska
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