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PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR AVOKATIN E POPULLIT 

 

Neni 1 

Në Ligjin për Avokatin e Popullit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër 60/2003 dhe 114/2009), neni 1 ndryshohet si vijon: 

 "Me këtë ligj rregullohen kompetenca, mënyra e punës, si dhe kushtet për zgjedhjen 
dhe shkarkimin e Avokatit të Popullit."  

 

Neni 2 

Në nenin 2 në paragrafin (1) pas fjalëve: "që i" shtohen fjalët: "promovon edhe", pas 
fjalëve: "administrata shtetërore" shtohen fjalët: "nga organet e njësive të vetëqeverisjes 
lokale", kurse pika në fund zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "si dhe kryen edhe 
punë tjera të përcaktuara me ligj tjetër." 

Pas paragrafit (1) shtohen tre paragrafë të rinj (2), (3) dhe (4) si vijojnë:  

"Me qëllim të promovimit të të drejtave dhe lirive të njeriut, Avokati i Popullit e ndjek 
gjendjen e respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe sugjeron për nevojën nga 
mbrojtja e tyre, zbaton hetime përkatëse, organizon aktivitete edukative, me kohë dhe 
rregullisht e informon publikun, bashkëpunon me sektorin civil, organizatat ndërkombëtare 
dhe publikun akademik, si dhe jep iniciativa për harmonizimin e rregullativës juridike me 
standardet ndërkombëtare dhe rajonale për të drejtat e njeriut.  

Promovimi i të drejtave të njeriut mund të zbatohet përmes servisit radiodifuziv 
publik, i cili ka për detyrë gjatë prodhimit dhe sigurimit të programeve të radios dhe të 
televizionit të kontribuojë për respektimin dhe promovimin e të drejtave dhe lirive themelore 
të njeriut, si dhe përmes ngjarjeve promovuese edukative me qëllim të përforcimit të 
vetëdijes te qytetarët dhe të punësuarit në organet e administratës shtetërore dhe pushtetit 
lokal.  

Avokati i Popullit kryen parandalim nga tortura dhe lloji tjetër i veprimit të ashpër, 
jonjerëzor apo nënçmues apo dënimit përmes zbatimit të vizitave të rregullta dhe të 
paparalajmëruara në vendet ku personat janë apo mund të privohen nga liria." 

 

Neni 3 

Në nenin 3 paragrafi 1 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe askush 
nuk guxon të ndikojë në punën e tij dhe veprimin gjatë ushtrimit të funksionit të tij".  



 

Neni 4 

Në nenin 5 pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:  

"Më së voni tre muaj para skadimit të mandatit të Avokatit të Popullit, Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë shpall konkurs. Pas shpalljes së zbatuar komisioni kompetent 
përcakton propozim dhe e dorëzon te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Më së voni tre 
muaj para skadimit të mandatit të zëvendësve, Avokati i Popullit shpall konkurs. Pas 
shpalljes së zbatuar, Avokati i Popullit përcakton propozime, me ç'rast në mënyrë përkatëse 
duhet të përfaqësohen të dyja gjinitë dhe i dorëzon në Kuvendin e Republikës së 
Maqedonisë". Paragrafi (5) bëhet paragraf (6).  

 

Neni 5 

Në nenin 6 paragrafi 1 fjalët: "në organin e administratës shtetërore" shlyhen.  

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 

 "Zëvendës i Avokatit të Popullit mund të zgjidhet personi që i përmbush kushtet e 
përgjithshme të caktuara me ligj për themelimin e marrëdhënies së punës, ka të mbaruar 
arsim të lartë me së paku kredi të fituara 240 sipas SETK përkatësisht të mbaruar shkallën 
arsimore VII/1 nga sfera e së drejtës, përvojë pune prej së paku 7 vjet në sferën e së 
drejtës, aktiviteti i të cilit është dëshmuar në sferën e mbrojtjes dhe promovimit të të 
drejtave të njeriut dhe gëzon autoritet në ushtrimin e profesionit, që dëshmohet me 
vlerësimet e marra për punën në profesion, rekomandimet relevante apo mirënjohjet që 
mund të verifikohen."  

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 

 "Njëri ndër Zëvendësit e Avokatit të Popullit mund të zgjidhet personi që i përmbush 
kushtet e përgjithshme të caktuara me ligj për themelimin e marrëdhënies së punës, ka të 
mbaruar arsim të lartë me së paku kredi të fituara 240 sipas SETK-së përkatësisht të 
mbaruar shkallën arsimore VII/1, përvojë pune prej së paku 7 vjet, aktiviteti i të cilit është 
dëshmuar në sferën e mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të njeriut dhe gëzon autoritet 
në ushtrimin e profesionit, që dëshmohet me vlerësimet e marra për punën në profesion, 
rekomandimet relevante apo mirënjohjet që mund të verifikohen.“ 

 Paragrafi 3 bëhet paragraf 4. 

 

Neni 6 

Pas nenit 8 shtohet nen i ri 8-a, si vijon:  



 

"Neni 8-a 

Avokati i Popullit e përfaqëson institucionin, udhëheq dhe siguron kryerje të ligjshme 
dhe në mënyrë efikase të punëve dhe detyrave.  

Avokati i Popullit miraton akte për të cilat është i autorizuar, kryen punë tjera nga 
kompetenca e institucionit në pajtim me ligjin. 

 Avokati i Popullit mund të bart autorizime të caktuara të tij te zëvendësi i Avokatit të 
Popullit apo te personi udhëheqës nga Shërbimi Profesional.“  

 

Neni 7 

Paragrafi 9 ndryshohet si vijon:  

"Funksioni Avokati i Popullit pushon nëse: 

 1) këtë vetë e kërkon;  

2) është zgjedhur apo emëruar në funksion tjetër publik;  

3) i përmbush kushtet për pension të pleqërisë;  

Avokati i Popullit shkarkohet para skadimit të mandatit nëse:  

1) në mënyrë të përhershme e humb aftësinë për ushtrimin e funksionit;  

2) gjykohet për vepër penale me dënim me burg pa kusht prej së paku gjashtë 
muaj."  

 

Neni 8 

Në nenin 11 pas fjalëve: "për shkak të" shtohen fjalët: "promovimit dhe", kurse fjala 
"apo" zëvendësohet me fjalën "dhe".  

 

Neni 9 

Neni 11-a ndryshohet si vijon:  

"Avokati i Popullit merr aktivitete me qëllim të promovimit të lirive dhe të drejtave të 
njeriut, që mund të zbatohen përmes hetimeve përkatëse nga fusha e lirive dhe të drejtave 
të njeriut, fushatave dhe formave të ndryshme për përforcimin e vetëdijes dhe edukimit tek 



publiku i gjerë, si dhe aktiviteteve të përbashkëta promovuese në bashkëpunim me sektorin 
civil, organizatat ndërkombëtare dhe publikun akademik."  

Neni 10 

Pas nenit 11-a shtohet nen i ri 11-b, si vijon:  

 

"Neni 11-b 

Avokati i Popullit kryen parandalimin dhe siguron mbrojtje të veçantë të të drejtave të 
fëmijëve dhe personave me pengesë, parandalimin dhe mbrojtjen nga tortura dhe llojin 
tjetër të veprimit të ashpër, jonjerëzor apo nënçmues apo dënimin në vendet ku personat 
janë apo mund të privohen nga liria, si dhe parandalimin dhe mbrojtjen e veçantë të parimit 
të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive në 
organet e pushtetit shtetëror, organet e njësive të vetëqeverisjes lokale dhe institucionet 
dhe shërbimet publike". 

 

Neni 11 

Në nenin 12 paragrafi 1 pas fjalëve: "procedurat gjyqësore" vihet presje dhe shtohen 
fjalët: "respektimi i parimit për gjykimin në afatin e arsyeshëm", kurse fjala "apo" 
zëvendësohet me fjalën "dhe". 

 Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2 si vijon:  

"Për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut kur pala apo Avokati i Popullit kërkon, 
gjykata i mundëson Avokatit të Popullit të veprojë si mik i gjykatës (аmicus curiae).  

Në paragrafin 2 i cili bëhet paragraf 3, fjalët: "paragrafi 1" zëvendësohen me fjalët: 
"paragrafët 1 dhe 2." 

 

Neni 12 

Në nenin 20 paragrafi 1 alineja 7 fjalët: "paragrafi 1" zëvendësohen me fjalët: 
"paragrafët 1 dhe 2." 

 

Neni 13 

Në nenin 21 pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon: 



 "Për ngritjen e procedurës Avokati i Popullit e njoftoi parashtruesin e parashtresës 
apo personin tjetër i cili në emër të të dëmtuarit e ka dorëzuar parashtresën, në afat prej 15 
ditësh nga dita e ngritjes së parashtresës." 

 Paragrafi 3 i cili bëhet paragraf 4 ndryshohet si vijon:  

"Kur Avokati i Popullit ngrit procedurë me iniciativë personale për shkeljen e të 
drejtave ligjore dhe kushtetuese të një numri të madh të qytetarëve, të miturve, personave 
të pafuqishëm, personave me pengesë, personave me aftësi të hequr për punë, si dhe 
personave që janë të ekspozuar në torturë dhe llojin tjetër të veprimit të ashpër, jonjerëzor 
apo nënçmues apo dënimit në organet, organizatat dhe institucionet në të cilat liria e 
lëvizjes është apo mund të jetë e kufizuar, nuk nevojitet pëlqimi nga paragrafi 2 i këtij neni."  

 

Neni 14 

Në nenin 24 paragrafi 1 alineja 2 "pikëpresja" zëvendësohet me presje dhe shtohen 
fjalët: "si dhe të sigurojë prova materiale dhe verbale." 

 Në alinenë 4 pas lidhëzës "dhe" shtohen fjalët: "personat ekspertë dhe". Në 
paragrafin 4 fjalët: "paragrafi 2" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët 1 dhe 2".  

 

Neni 15 

Në nenin 25 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 

 "Qeveria e Republikës së Maqedonisë pas pranimit të raportit të veçantë për 
pengimin e punës së Avokatit të Popullit debaton dhe merr qëndrim me propozim-masa, 
kurse për masat e marra e njofton Avokatin e Popullit në afatin e përcaktuar në raportin e 
veçantë."  

 

Neni 16 

Në nenin 28 në paragrafin 1 fjalët: "organeve nga neni 2 të këtij ligji" shlyhen, e pas 
fjalëve: "nga neni 2" shtohen fjalët: "dhe neni 12 paragrafi 1".  

Në paragrafin 2 pas fjalëve: "nga neni 2" shtohen fjalët: "dhe neni 12 paragrafi 1".  

 

Neni 17 

Në nenin 30 paragrafi 1 "pika" në fund të fjalisë zëvendësohet me "presje" dhe 
shtohen fjalët: "si dhe për ratifikimin e marrëveshjeve dhe konventave ndërkombëtare që 
kanë të bëjnë me çështjet për mbrojtjen dhe përparimin e lirive dhe të drejtave të njeriut."  



 

Neni 18 

Pas nenit 30 shtohen dy nene të reja 30-a dhe 30-b, si vijojnë:  

"Neni 30-a 

Në rastet e shkeljes së të drejtave kushtetuese dhe ligjore të një numri të madh të 
qytetarëve, personave të mitur dhe personave me pengesa, Avokati i Popullit mund të 
parashtrojë kërkesë te Komisioni i Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të 
Drejtave të Qytetarit në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për shqyrtimin e rasteve 
dhe marrjen e masave.  

 

Neni 30-b 

Kur Avokati i Popullit me qëllim të mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut vepron 
si mik i gjykatës në këtë cilësi: 

 - merr pjesë në të gjitha fazat e procedurës, me të drejtë të informohet për seancat e 
caktuara gjyqësore, t'i mundësohet inspektimi në shkresat dhe në mënyrë aktive të marrë 
pjesë në procedurë, me të drejtë të kërkojë dhe të japë propozime dhe mendime,  

- gjykata i merr parasysh kërkesat dhe propozimet e tij, rekomandimet apo 
sugjerimet e dhëna për organet në të cilat vepron me kompetencë për procedurat që 
mbahen para Avokatit të Popullit."  

 

Neni 19 

 Neni 31 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:  

"Avokati i Popullit një vëmendje të veçantë i kushton mbrojtjes së të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore të personave të privuar nga liria."  

Paragrafi 2 shlyhet.  

Paragrafi 3 i cili bëhet paragraf 2, ndryshohet si vijon: 

 "Me qëllim të mbrojtjes së personave të privuar nga liria Avokati i Popullit mund në 
çdo kohë pa lajmërim dhe leje të inspektojë dhe të bisedojë me personat e vendosur në 
këto vende pa prezencën e personave zyrtarë të punësuar në institucion."  

Paragrafi 4 bëhet paragraf 3. 

 

Neni 20 



Neni 31-a ndryshohet si vijon: 

 "Avokati i Popullit - Mekanizmi parandalues nacional në kryerjen e parandalimit nga 
tortura dhe lloji tjetër i veprimit të ashpër, jonjerëzor apo nënçmues apo dënimit ka 
kompetencë që rregullisht ta shqyrtojë veprimin ndaj personave të privuar nga liria, t'u japë 
rekomandime organeve relevante me qëllim të përmirësimit të veprimit dhe kushteve në 
vendet e privimit nga liria, si dhe të propozojë ndryshime dhe plotësime të rregullave ligjore.  

Avokati i Popullit - Mekanizmi parandalues nacional, për realizimin e aktiviteteve nga 
paragrafi 1 i këtij neni kryen vizita të rregullta dhe të njëpasnjëshme në vendet ku personat 
janë apo mund të jenë të privuar nga liria. Privimi nga liria do të thotë cilado formë e 
paraburgimit apo burgimit, apo mbajtjes së personave në kapacitetet publike dhe private në 
të cilat personit nuk i lejohet në mënyrë arbitrare t'i lëshojë, por me urdhër të organit 
gjyqësor, administrativ apo organit tjetër.  

Avokati i Popullit - Mekanizmi parandalues nacional ka qasje të papenguar te të 
gjitha vendet e privimit nga liria dhe objektet e tyre, qasje te të gjitha informatat që kanë të 
bëjnë me numrin e personave të privuar nga liria, si dhe te numri i vendeve dhe 
lokacioneve të tyre, qasje te të gjitha informatat që kanë të bëjnë me veprimin me personat 
si dhe kushteve të privimit të tyre nga liria, si dhe mundësisë për bisedë pa mbikëqyrje me 
personat e privuar nga liria, personalisht apo me përkthyes, nëse kjo konsiderohet e 
domosdoshme. 

 Për vizitat e realizuara, Avokati i Popullit - Mekanizmi Parandalues Nacional harton 
Raport vjetor të cilin e shpall publikisht.  

Për mënyrën e realizimit të vizitave nga paragrafi 2 i këtij neni Avokati i Popullit 
miraton akt të përgjithshëm." 

 

Neni 21 

 Neni 31-b, ndryshohet si vijon  

"Nëpunësit udhëheqës dhe personat e autorizuar zyrtarë në organet, organizatat dhe 
institucionet në të cilat personat privohen nga liria, janë të detyruar që Avokatit të Popullit - 
Mekanizmit parandalues nacional t'i mundësojnë qasje të pandërprerë në dokumentet dhe 
informatat nga neni 31-a paragrafi 3 i këtij ligji që kanë të bëjnë me personat e privuar nga 
liria, si dhe qasje të pandërprerë në vendet e privimit nga liria dhe objektet e tyre nga neni 
31-a paragrafi 3 i këtij ligji. 

 Personat udhëheqës zyrtarë dhe personat e autorizuar zyrtarë në organet, 
organizatat dhe institucionet në të cilat personat privohen nga liria, janë të detyruar që t'i 
analizojnë sugjerimet dhe rekomandimet e Avokatit të Popullit - Mekanizmit Parandalues 
Nacional dhe ta njoftojnë më së voni në afat prej 30 ditësh duke llogaritur nga dita e 
pranimit të raportit të veçantë për masat e mundshme të zbatimit.” 



 

 

Neni 22 

Në nenin 32 në fjalinë hyrëse pas fjalëve "neni 2" shtohen fjalët: “dhe neni 12 
paragrafi 1".  

Në alinenë 3 pas fjalës "disiplinore" shtohen edhe fjalët: “ose kundërvajtëse". 

 Në alinenë 4 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: 
“kundër personit zyrtar ose përgjegjës, si dhe aktivisht të marrë pjesë në procedurën me të 
drejtë të japë propozime dhe mendime."  

 

Neni 23 

Në nenin 33 në alinetë 1 dhe 2 pas fjalës "administrativ" shtohen fjalët: “ose tjetër".  

Në paragrafin 2 pas fjalës "administrativ" shtohen fjalët: “ose tjetër".  

 

Neni 24 

Në nenin 34 paragrafi 1 pas fjalëve: "neni 2" shtohen fjalët: “dhe neni 12 paragrafi 1".  

Në nenin 2 pas fjalëve: "neni 2" shtohen fjalët: “dhe neni 12 paragrafi 1".  

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi 3, si vijon: 

 "Qeveria e Republikës së Maqedonisë, pas pranimit të raportit të veçantë për 
mosrespektimin dhe mosrealizimin e kërkesave, propozimeve, mendimeve, 
rekomandimeve ose sugjerimeve, e-Qeveria diskuton dhe merr qëndrim me propozim-
masa, ndërsa për masat e ndërmarrë e njofton Avokatin e Popullit në afatin e përcaktuar në 
raportin e veçantë."  

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.  

 

Neni 25 

Neni 34-a ndryshohet si vijon  

"Gjobë në shumë prej 1.000 deri në 1.500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i 
shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar udhëheqës dhe personit të autorizuar zyrtar në 
organet nga neni 2 i këtij ligji i cili nuk do të veprojë në pajtim me dispozitat e neneve 24 



paragrafi (1) alinetë 1, 2 dhe 3 dhe paragrafi (2), 31-b paragrafi (2) dhe nenit 34 paragrafi 
(1) të këtij ligji.  

Gjobë në shumë prej 1.500 deri në 2.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i 
shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar udhëheqës dhe personit të autorizuar zyrtar në 
organet nga neni 2 i këtij ligji i cili nuk do të veprojë në pajtim me dispozitat e neneve 24 
paragrafi (1) alinetë 1, 2 dhe 3 dhe paragrafi (2), 31-b paragrafi (2) dhe nenit 34 paragrafi 
(1) të këtij ligji.  

Procedurën për kundërvajtje për kundërvajtjet nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni e 
udhëheq dhe sanksione për kundërvajtje shqipton gjykata kompetente".  

 

Neni 26 

 Në nenin 35 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi 2, si vijon:  

"Avokati i Popullit do të konstatojë se procedura është kryer dhe për atë do ta 
njoftojë parashtruesin e parashtresës dhe në rast kur janë marrë të gjitha masat dhe 
veprimet në pajtim me kompetencat e përcaktuara me këtë ligj."  

 

Neni 27 

Në nenin 36 paragrafi 1 ndryshohet si vijon: 

 "Për punën e vet, si dhe për shkallën e sigurimit të respektimit, avancimit dhe 
mbrojtjes së të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, respektimit të parimeve të 
mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të komuniteteve nga 
ana e organeve nga neni 2 i këtij ligji, Avokati i Popullit e informon Kuvendin e Republikës 
së Maqedonisë me raport vjetor. 

” Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:  

"Kuvendi i Republikës së Maqedonisë pas shqyrtimit të raportit nga paragrafi (2) i 
këtij neni konstaton se për punën e vet si dhe për shkallën e sigurimit, respektimit, 
avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut Avokati i popullit e ka informuar 
dhe të njëjtin ia ka dorëzuar Qeverisë për veprim kompetent." 

 Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.  

 

Neni 28 

Në nenin 42 paragrafi 1 në alinenë 2 lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje dhe 
shtohen fjalët: “si në autostradat, sipërfaqet e dedikuara për parkim në nivel qendror dhe 
lokal."  



Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 

 "Organet, subjektet tjera dhe ndërmarrjet nga neni 2 i këtij Ligji janë të detyruara pa 
prolongim avokatit të popullit dhe zëvendësve të avokatit të popullit t'ua sigurojnë realizimin 
e të drejtave të veçanta nga ky nen."  

 

Neni 29 

Neni 45 paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 

 "Avokati i Popullit - Mekanizmi Parandalues Nacional formon ekip për parandalim 
nga tortura dhe lloj tjetër të veprimit të ashpër, jonjerëzor ose nënçmues ose dënimit.”  

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 

 "Avokati i Popullit formon seksion të veçantë për ndjekje të gjendjeve dhe mbrojtje të 
të drejtave të fëmijëve si dhe personave me pengesë dhe seksion të veçantë për ndjekje të 
gjendjeve dhe mbrojtje nga diskriminimi dhe përfaqësim të drejtë dhe adekuat të 
pjesëtarëve të bashkësive."  

Paragrafi (3) bëhet paragraf (4)  

 

Neni 30 

Neni 48 ndryshohet si vijon:  

"Mjetet për punën e Avokatit të Popullit, si dhe Avokatit të Popullit - Mekanizmit 
Parandalues Nacional sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.  

 Avokati i Popullit propozim-përllogaritjen për buxhetin e dorëzon në Ministrinë e 
Financave me të cilin harmonizon ndarjen e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë të 
dedikuar për të, e nëse nuk arrihet pajtim Avokati i Popullit përpilon raport dhe e dorëzon në 
Qeveri.  

Në mbledhjen e Qeverisë në të cilën diskutohet për përcaktimin e propozim-
përllogaritjes për buxhetin e Avokatit të Popullit, detyrimisht është i pranishëm Avokati i 
Popullit. 

 Në mbledhjet e komisioneve të Kuvendit në të cilat shqyrtohet Propozim-përllogaritja 
e Buxhetit të Avokatit të Popullit - në lexim të parë detyrimisht është i pranishëm Avokati i 
Popullit dhe mund t'i propozojë amendamente propozuesit të autorizuar.  

Mjetet për punën e Mekanizmit parandalues nacional duhet të përcaktohen në 
buxhetin e Avokatit të Popullit si nënprogram i veçantë buxhetor.  



Në mbledhjen e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në të cilën diskutohet për 
Buxhetin e Republikës së Maqedonisë detyrimisht është i pranishëm Avokati i Popullit, i cili 
e arsyeton propozim-përllogaritjen e Buxhetit të dedikuar për Avokatin e Popullit. Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë në veçanti voton për ndarjen e Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë të dedikuar për Avokatin e Popullit.  

Me shfrytëzimin, ndarjen dhe dedikimin e mjeteve për punë janë siguruar në ndarjen 
e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë dedikuar për Avokatin e popullit, Avokati i popullit 
disponon në mënyrë të mëvetësishme."  
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Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të 
përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për Avokatin e Popullit.  

 

Neni 32 

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej tre muajsh nga 
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 

Neni 33 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet pas gjashtë muajsh nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. 


