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Hyrje 

Projektin “Bashkë në luftën kundër korrupsionit” e implementon SKUP, si bartës, dhe Instituti për të Drejtat 
e Njeriut (IDNJ) dhe Medium si partnerë, me qëllim të përmirësimit të kapaciteteve të sektorit qytetar 
për realizimin e rolit të tyre të “watchdogs” ose kontrollorit të punës së organeve shtetërore, me qëllim të 
kryerjes së ligjshme dhe transparente të funksionit, si dhe për parandalimin e rreziqeve nga korrupsioni dhe 
keqpërdorimi i detyrës zyrtare, ndërkaq projekti është në vitin e dytë të implementimit të tij.

IDNJ e bën monitorimin mbi punën e Avokaturës së Shtetit në RMV (ASHRMV) përmes ndjekjes së 
procedurave gjyqësore dhe administrative në të cilat Avokatura e Shtetit paraqitet si palë në procedurë. 
Në përputhje me kornizën ligjore,1 Avokatura e Shtetit është organ shtetëror i cili ndërmerr masa dhe mjete 
juridike për mbrojtjen juridike të të drejtave pronësore dhe interesave të shtetit. 

Duke u udhëhequr nga parimet e transparencës, integritetit dhe përgjegjësisë, Avokatura e Shtetit e ka për 
detyrë t’i respektoj të njëjtat dhe t’i implementoj në funksionimin e tij. Duke e pasur parasysh faktin se puna 
e Avokaturës së Shtetit nuk është eksponuar në media, ndërkaq është një punë kruciale, monitorimin të cilin 
e realizon IDNJ do ta ketë si synim ta përafroj këtë institucion deri te qytetarët, por edhe ti detektoj dobësitë 
gjatë punës të cilat pastaj do të jenë bazë për përpilimin e propozim – masave për përmirësimin e punës së 
Avokaturës së Shtetit. 

Raporti i dytë i monitorimit u hartua me grumbullimin e informacioneve si vijojnë:

Analiza e të gjitha dokumenteve të publikuara në ueb faqen e ASHRMV;

Paraqitje të kërkesave për qasje të lirë deri te informacionet me karakter publik;

Ndjekja e drejtpërdrejt e seancave gjyqësore në të cilat ASHRMV paraqitet si palë ose si përfaqësues 
ligjor i organeve shtetërore të cilat i përfaqëson konform ligjit;

Monitorimi i informacioneve të publikuara në media të cilat janë relevante për punën e Avokaturës së 
Shtetit dhe

Përmes realizimit të intervistave me palët e interesuara.

Objekt analize i Raportit të Dytë të Monitorimit janë veprimet e Avokaturës së Shtetit në lidhje me mbrojtjen 
e të drejtave pronësore dhe interesave të RMV, veçanërisht në procedurat e tjetërsimit të tokës ndërtimore 
ku ky organ jep mendim (pozitiv/negativ) dhe në procedurat e tjetërsimit të pronës shtetërore, si dhe në 
procedurat e eksproprijimit dhe denacionalizimit. Në vazhdim, do të analizohen procedurat gjyqësore, 
ndërkaq në fokus do të jetë çështja se a praktikohen ujdi jashtëgjyqësore, përkatësisht cilat janë shkaqet e 
mos praktikimit të tyre.

1__Ligji për Avokaturën e Shtetit (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.87/07, Vendimi i Gjykatës Kushtetuese (“Gazeta Zyrtare e RM 
nr.167/2010). Funksionin e Avokaturës së Shtetit e ushtron Avokati i Shtetit i RMV, si dhe avokatët e shtetit për juridiksionet e 
gjykatave në të cilat ushtrohet funksioni i Avokaturës së Shtetit.
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Transparenca dhe llogaridhënia në punën e 
Avokaturës së Shtetit në RMV

Ueb faqja e Avokaturës së Shtetit:

Avokatura e Shtetit (prej para disa muajsh) ka ueb faqe të re. Ueb faqja e Avokaturës së Shtetit përmban 
të dhëna për strukturën organizative të institucionit, kornizën ligjore, raportet vjetore, planet strategjike dhe 
ngjashëm. Në krahasim me ueb faqen paraprake, duhet të theksojmë se ueb faqja e re përmban më shumë 
të dhëna të cilat janë sistemuar në mënyrë më të qartë.

Sa u përket planeve vjetore, mund të vërehet se raporti i fundit vjetor i cili është publikuar është Raporti 
vjetor për vitin 2017. Sipas informatave të pranuara nga Avokatura e Shtetit, Raporti vjetor për vitin 2018 
është në procedurë të hartimit dhe pasi që do të miratohet formalisht nga Qeveria e RMV do të publikohet 
në ueb faqen e Avokaturës së Shtetit.

Komunikata për publikun:
Komunikatat për publikun kryesisht kanë të bëjnë me: njoftime për mbledhjet e mbajtura, pjesëmarrje në 
ngjarje dhe takime të Avokatit të Shtetit me përfaqësues të institucioneve të RMV, me përfaqësues të korit 
diplomatik, si dhe konferenca të realizuara që kanë të bëjnë me punën e këtij organi.

Informatat që janë të rëndësishme për punën rrjedhëse për të cilat madje qytetarët dhe mediat mund të 
manifestojë interesim nuk publikohen në formë të komunikatave. Kjo u nënvizua edhe në Raportin e parë të 
monitorimit dhe, së këtejmi përsëri është detektuar situatë e njëjtë.

Në pjesën e ueb faqes që ka të bëjë me komunikimin me publikun mund të gjenden vetëm informacione në 
lidhje me paraqitjen e kërkesës për qasje të lirë deri te informacionet me karakter publik, ligje dhe vendime; 
konkurse për punësim dhe ngjashëm.

Deklarata për media:
Edhe në Raportin e dytë të monitorimit vërehet mungesë e rolit proaktiv të Avokaturës së Shtetit sa u përket 
komunikatave për media, veçanërisht sa u përket lëndëve që kanë të bëjnë me tjetërsimin e tokës së pa 
ndërtuar shtetërore. 

Sa i përket veprimit lidhur me kërkesat për qasje të lirë deri te informacionet me karakter publik, duhet të 
theksohet se Avokatura e Shtetit e respekton afatin ligjor prej 30 ditësh për t’iu përgjigjur kërkesave. Në këtë 
konotacion, duhet të theksohet se IDNJ për nevojat e hartimit të këtij Raporti të monitorimit pranoi përgjigje 
nga Avokaturat e Shtetit të RMV edhe atë për juridiksionin e: Shkupit; Shtipit; Kumanovës; Kavadarit; 
Strumicës; Ohrit; Strugës; Gostivarit; Manastirit; Tetovës, Kërçovës dhe Koçanit.



7 Raporti i dytë i monitorimit për punën e Avokaturës së Shtetit në RMV (për periudhën kohore: janar – qershor të vitit 2019)

Efektiviteti i punës së Avokaturës së Shtetit 

Avokati i Shtetit dhe avokatët e shtetit i mbrojnë të drejtat pronësore dhe interesat e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut dhe të organeve shtetërore të themeluara me ligj para gjykatave dhe organeve të tjera 
në vend dhe jashtë vendit.

Në përputhje me informacionet e pranuara nga Gjykata Themelore Civile Shkup, për periudhën kohore nga 
01.12.2018 deri në 30.04.2019, janë evidentuar gjithsej 1008 lëndë në të cilat si përfaqësues ligjor 
paraqitet ASHRMV edhe atë:

Njësi Akoma në punë Gjithsej 

Konteste pronësore, familjare dhe konteste 
me vlerë të vogël

31 lëndë 48  lëndë

Konteste tregtare, falimentim dhe likuidim 13  lëndë 39  lëndë

Konteste pune 598  lëndë 921  lëndë

Problemet kryesore me të cilat edhe më tutje ballafaqohet Avokatura e Shtetit kanë të bëjnë me funksionimin 
e këtij institucioni nga aspekti i resurseve të reduktuara njerëzore, si dhe sa i përket afateve të shkurtra 
për veprim, ndërkaq në drejtim të mospasjes së bashkërendimit të organeve shtetërore me ASHRMV 
të cilat i përfaqëson para gjykatave kompetente, përkatësisht dërgesa jo në kohë e dokumentacionit të 
nevojshëm, me ç’rast ASHRMV pamundësohet t’i mbroj të drejtat dhe interesat e organeve shtetërore të 
cilat i përfaqëson. Pastaj, si pengesë theksohet procedura komplekse ligjore gjatë përpilimit dhe miratimit 
të akteve juridike nga ana e ASHRMV në procedura të caktuara në të cilat afatet ligjore për veprim janë të 
shkurtra. Kjo, veçanërisht ka të bëjë me ato raste kur ASHRMV duhet të kërkoj pëlqim nga organi shtetëror 
për ndërmarrje të veprimeve për ngritje të procedurës, revokim të padisë, heqje dorë nga kërkesëpadia ose 
nga propozimi për ekzekutim, aprovim të kërkesës së palës kundërshtare, lidhje të barazimit, si dhe raste të 
tjera të përcaktuara me Ligjin për Avokaturën e Shtetit.

Sa i përket nevojës së rregullimit elektronik dhe monitorimit të lëndëve në ASHRMV, konstatojmë se ka 
nevojë imanente për instalimin e sistemit elektronik të ngjashëm me AKMIS, i cili funksionon në gjykatat e të 
gjitha shkallëve në RMV. Në këtë mënyrë do të ekzistonte një statistikë e detajuar, do të mund të bëhej një 
pasqyrë dhe këqyrje e shpejtë e lëndëve, lehtësisht do të mund të dihej deri në cilën fazë të zgjidhjes janë, 
ndërkaq në këtë sistem do të evidentoheshin të gjitha veprimet që ndërmerren nga avokatët e shtetit në 
procedurat gjyqësore dhe në procedurat administrative.

Ligji për Avokaturën e Shtetit në nenin 6 paragrafin 2 përcakton se: “Avokati i Shtetit mund të autorizoj 
edhe person të punësuar në organin e administratës shtetërore me provimin e dhënë të jurisprudencës, i 
cili punon në punë juridike që ta përfaqësoj para gjykatave dhe organeve të tjera në kontestet pronësore-
juridike”. Sipas informacioneve të pranuara nga ASHRMV për juridiksionin e Shkupit, me autorizimin e tyre 
në mënyrë të pavarur përfaqësohet Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, SHNK “Idrizovë” 
dhe Drejtoria e Doganave. ASHRMV i mbikëqyr procedurat meqë të gjitha aktet nga ana e gjykatës deri te 
institucionet e lartpërmendura adresohen përmes ASHRMV. Megjithatë, nga analiza e detajuar e praktikës, 
mund të konkludojmë se Avokatura e Shtetit konsideron se për epilogun e këtyre procedurave përgjegjës 
janë vetëm organet publike të cilat përfaqësohen në mënyrë të pavarur. 
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Konform të dhënave të dërguara nga ASHRMV për juridiksionin e Shkupit, numri më i madh i lëndëve të 
cilat janë ngritur para Gjykatës Themelore Civile Shkup për periudhën kohore nga 01.12.2018 deri më 
30.04.2019, kanë të bëjnë me konteste pune, ndërkaq sa i përket bazës, në numër më të madh janë 
ato lëndë që kanë të bëjnë me kompensime nga marrëdhënia e punës, shtesa të pagave, megjithatë janë 
regjistruar edhe lëndë që kanë të bëjnë me përcaktimin e shkallës së karrierës dhe anulimin e aktvendimit për 
ndërprerjen e marrëdhënies së punës. 

Numri më i madh i lëndëve janë ngritur kundër MPB të RMV edhe atë 704, pastaj 72 kundër PP-Prokurorisë 
Themelore Publike, 65 kundër SHNK “Idrizovë”, 60 kundër Ministrisë së Bujqësisë, 48 kundër Ministrisë 
së Mbrojtjes, 35 kundër INK Burgu Shkup, 19 kundër PTHP për krim të organizuar, 10 kundër Gjykatës 
Themelore Kumanovë dhe ngjashëm.

Duke i pasur parasysh të dhënat e dërguara nga ASHRMV për juridiksionin e Shkupit, është evidente se numri 
më i madh i kontesteve të punës kanë të bëjnë me MPB të RMV për kompensime nga marrëdhënia e punës 
dhe për shtesa të pagës, dhe së këtejmi për këto lëndë mund të mendohet për përdorimin e institutit ujdi 
jashtëgjyqësore, përkatësisht në ato lëndë në të cilat ekzistojnë prova evidente të cilat në procedurë eventuale 
gjyqësore do ta mbështesnin kërkesëpadinë e paditësit që të vendosin të lidhin ujdi midis organit kompetent 
shtetëror dhe personit fizik të punësuar në atë institucion. Në këtë mënyrë në masë të konsiderueshme do 
të zvogëlohen shpenzimet të cilat paguhen nga Buxheti i RMV për avokimin e prokuristëve të palëve, por 
njëkohësisht edhe shpenzimet të cilat në bazë të taksave gjyqësore dhe ekspertizave iu paguhen palëve të 
cilat kanë pasur sukses në kontestin.

Sipas të dhënave të pranuara nga avokaturat e tjera të shtetit për periudhën kohore nga 01.12.2018 deri 
në 30.04.2019 janë në procedurë e sipër këto konteste pune kundër organeve shtetërore si vijon:

>  ASHRMV për juridiksionin e Shtipit – 2 lëndë kundër MBPEU; 3 lëndë kundër GJA Shtip; 1 lëndë kundër 
GJTH Koçan; 11 lëndë kundër PP të RMV; 26 lëndë kundër SHNK Shtip; 271 lëndë kundër MPB të RMV; 
130 lëndë kundër Ministrisë së Mbrojtjes – të gjitha lëndët janë për shkak të kompensimeve të papaguara 
nga marrëdhënia e punës dhe 2 lëndë kundër Shtëpisë Ndëshkuese Korrektuese për kontribute të 
papaguara për sigurim pensional dhe invalidor;

>  ASHRMV për juridiksionin e Kumanovës – 9 lëndë kundër PTHP Kumanovë; 21 lëndë kundër Ministrisë 
së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave; 1 lëndë kundër Burgut Kumanovë; 21 lëndë kundër 
MPB të RMV; 4 lëndë kundër Ministrisë së Mbrojtjes dhe nga 1 lëndë kundër Gjykatës Themelore Civile 
Shkup, Drejtorisë së Doganave dhe Inspektoratit Shtetëror të Tregut;

>  ASHRMV për juridiksionin e Kavadarit – 4 lëndë kundër MPB të RMV; 2 lëndë kundër Gjykatës Themelore 
Kavadar; 5 lëndë kundër PTHP Kavadar – të gjitha kanë të bëjnë me shtesa të pagave;

>  ASHRMV për juridiksionin e Strumicës – 2 lëndë kundër MPB të RMV për pagesën e bonusit dhe për 
anulimin e aktvendimit dhe 4 lëndë për pagesën e kompensimeve nga marrëdhënia e punës dhe 2 lëndë 
kundër PTHP Strumicë për pagesën e shtesave;

>  ASHRMV për juridiksionin e Ohrit – 7 lëndë kundër MPB të RMV për kompensime nga marrëdhënia e 
punës; 1 lëndë kundër Ministrisë së Ekonomisë për shtesat e pagave; 3 lëndë kundër Gjykatës Themelore 
Strugë dhe 3 lëndë kundër Gjykatës Themelore Ohër për kompensime nga marrëdhënia e punës;

>  ASHRMV për juridiksionin e Strugës – 2 lëndë kundër MPB të RMV për kompensime nga marrëdhënia e 
punës dhe 5 lëndë kundër PTHP Strugë;

>  ASHRMV për juridiksionin e Gostivarit – 8 lëndë kundër Gjykatës Themelore Tetovë dhe 2 lëndë kundër 
Gjykatës Themelore Kërçovë;

>  ASHRMV për juridiksionin e Manastirit – 15 lëndë kundër MPB të RMV; 24 lëndë kundër INK Burgu 
Manastir dhe 5 lëndë kundër Gjykatës së Apelit Manastir; 4 lëndë kundër Prokurorisë së Lartë Publike 
Manastir; 3 lëndë kundër PTHP Manastir; 1 lëndë kundër PTHP Resnjë dhe 3 lëndë kundër Gjykatës 
Themelore Prilep të gjitha për kompensime nga marrëdhënia e punës;



9 Raporti i dytë i monitorimit për punën e Avokaturës së Shtetit në RMV (për periudhën kohore: janar – qershor të vitit 2019)

>  ASHRMV për juridiksionin e Tetovës – 3 lëndë kundër MPB të RMV; 3 lëndë kundër INK Burgu Tetovë; 
1 lëndë kundër Gjykatës Themelore Tetovë dhe 1 lëndë kundër MBPEU të RMV të gjitha për kompensime 
nga marrëdhënia e punës 

>  ASHRMV për juridiksionin e Koçanit – nuk ka informata të dërguara dhe

>  ASHRMV për juridiksionin e Kërçovës – 2 lëndë kundër MBPEU; 7 lëndë kundër Ministrisë së Mbrojtjes; 
5 lëndë kundër MPB të RMV; 5 lëndë kundër Gjykatës Themelore Kërçovë dhe 2 lëndë kundër PTHP 
Kërçovë.

Monitorimi i procedurave gjyqësore në të cilat Avokatura e 
Shtetit e RMV paraqitet si përfaqësues ligjor i 
organit shtetëror

Në periudhën kohore janar-maj të vitit 2019, Instituti për të Drejtat e Njeriut monitoroi gjithsej 30 lëndë 
para Gjykatës Themelore Civile Shkup në të cilat si përfaqësues sipas ligjit paraqitet Avokatura e Shtetit. 
Gjithashtu, u monitoruan lëndë mbi baza të ndryshme edhe atë: 1 lëndë në procedurë penale; 3 lëndë të 
cilat kanë të bëjnë me procedurat e falimentimit; 1 lëndë ekonomike; 2 lëndë me vlerë të vogël; 6 lëndë të 
cilat kanë të bëjnë me kontestet pronësore dhe 18 lëndë për konteste të punës të cilat në pjesën më të 
madhe kanë të bëjnë me kompensimet nga marrëdhënia e punës, megjithatë u monitoruan edhe lëndët 
në të cilat përcaktohet shkalla e karrierës, si dhe lëndë të cilat kanë të bëjnë me anulimin e aktvendimit për 
ndërprerjen e marrëdhënies së punës. 

Bashkëpunimi i organeve të administratës shtetërore me 
Avokaturën e Shtetit

Bashkëpunimi i organeve të administratës shtetërore me Avokaturën e Shtetit është parashikuar me 
Ligjin për Avokaturën e Shtetit, ku neni 14 parashikon se: “Organet e administratës shtetërore e njoftojnë 
Avokatin e Shtetit për çdo kontest pronësor-juridik... Njoftimi dërgohet në afat prej më së voni pesë ditë 
pune... Me njoftimin, në të cilin janë përfshirë të dhënat e palëve, lënda dhe vlera e kontestit, marrëdhënia 
juridike nga e cila është shkaktuar kontesti dhe provat e tjera të nevojshme, detyrimisht dërgohen edhe 
provat materiale të cilat i kanë në dispozicion.

Nga monitorimi i drejtpërdrejt i lëndëve gjyqësore mund të konstatojmë se megjithatë bashkëpunimi nuk 
është në nivel të kënaqshëm në të gjitha llojet e procedurave.
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Mbrojtja e të drejtave pronësore dhe interesave të RMV

Avokatura e Shtetit merr pjesë në procedurat e tjetërsimit të tokës ndërtimore të ndërtuar dhe të pandërtuar, 
përmes dhënies së mendimit pozitiv ose negativ konform Ligjit për privatizim dhe qiramarrje të tokës 
shtetërore në pronësi shtetërore, si dhe tjetërsimit të patundshmërive të tjera të cilat janë në pronësi të 
shtetit.

Në kontekst të asaj që u tha më lartë, Ligji për noteri sa i përket procedurës për tjetërsim të tokës së 
pandërtuar ndërtimore në pronësi të shtetit thekson se noteri e ka për detyrë të shqyrtoj nëse është siguruar 
mendim nga Avokatura e Shtetit, nëse bëhet fjalë për verifikimin e dokumentit mbi bazë të të cilit kryhet 
transferimi i të drejtës së pronësisë, përkatësisht shkëmbimi i patundshmërive, me ç’rast si një njëra nga 
palët kontraktuese paraqitet shteti, ndërsa pala tjetër është person fizik ose juridik. Nëse për dokumentin 
privat nuk është siguruar mendim nga Avokatura e Shtetit, për këtë noteri e njofton Avokatin e Shtetit dhe e 
prolongon verifikimin e dokumentit derisa të jepet mendim më së voni në afat prej 30 ditësh.

Së këtejmi, dhënia e mendimit pozitiv ose negativ më së miri e pasqyron rolin e Avokaturës së Shtetit si 
“Avokat i Shtetit” dhe në cilën shkallë ky organ i mbron të drejtat pronësore dhe interesat e shtetit.

Në përputhje me të dhënat e pranuara nga avokaturat e shtetit për juridiksionet e Shkupit, Kumanovës, 
Kavadarit, Strumicës, Ohrit, Strugës, Gostivarit, Manastirit, Tetovës, Koçanit dhe Kërçovës për periudhën 
kohore nga data 01.12.2018 deri më datë 30.04.2019 janë dhënë mendimet si vijojnë:

Qytete/Mendime Mendime 
pozitive  

Mendime 
negative

Sugjerime për pengesa ligjore për shkak të 
zgjedhjeve presidenciale 

Shkup 29 1 36 

Kumanovë 9 / 2

Kavadar 3 / /

Strumicë 1 / 5

Ohër 4 / /

Strugë dhe Dibër 7 / 8

Gostivar 15 / /

Manastir 5 1 /

Tetovë 9 7 1

Koçan2 / / /

Kërçovë3 11

Sa i përket numrit të marrëveshjeve të lidhura për tjetërsimin e tokës ndërtimore pa ankand publik (për 
dhënien me qira afatshkurtër dhe afatgjatë) për periudhën kohore nga data 01.12.2018 deri më datë 
30.04.2019, për juridiksionin e Avokaturës së Shtetit Shkup janë lidhur:23

ASHRMV
Shkup

Gjithsej 66

Ujdi e 
drejtpërdrejt

Ankand 
publik

Qira afatgjatë Kontratë me të cilën kryhet transferimi 
i pronësisë

51 13 1 1

2__Konform të dhënave të pranuara nga Avokatura e Shtetit Koçan, është theksuar vetëm numri i përgjithshëm i mendimeve të 
dhëna (gjithsej 31 mendime) pa ndarjen e tyre veç e veç në pozitive dhe negative.
3__ASHRMV për juridiksionin e Kërçovës ka 11 mendime pozitive dhe 1 lëndë në punë
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Nga avokaturat e tjera të shtetit, vetëm ASHRMV për juridiksionin e Tetovës ka lidhur 1 marrëveshje për 
qira afatgjatë të tokës ndërtimore, ndërkaq sipas të dhënave të pranuara, ASHRMV për juridiksionet e 
Kumanovës, Kavadarit, Strumicës, Ohrit, Strugës, Gostivarit, Manastirit, Koçanit  dhe Kërçovës për periudhën 
e theksuar kohore nuk kanë lidhur marrëveshje të këtilla.

Si edhe në raportin paraprak të monitorimit, përsëri konstatojmë se Avokatura e Shtetit nuk doli në publik me 
çfarëdo qoftë informacioni në mënyrë që t’i arsyetoj mendimet pozitive, por gjithashtu edhe ato negative për 
tjetërsimin e tokave ndërtimore në pronësi shtetërore.

Denacionalizimi 
Procedurat për denacionalizim, konform Ligjit për denacionalizim janë urgjente, megjithatë të njëjtat zgjasin 
më shumë vjet, fakt i cili u konstatua edhe në raportin paraprak të monitorimit.

Në përputhje me kërkesën e paraqitur për qasje të lirë deri te informacionet me karakter publik, nga Gjykata 
Administrative sa u përket procedurave të denacionalizimit për periudhën kohore nga muaji dhjetor të vitit 
2018, përfundimisht me datë 31.05.2019 sipas regjistrit U-2 gjithsej lëndë të evidentuara aktive ka 1167, 
ndërkohë që numri i lëndëve të zgjidhura për periudhën e cekur është 463 lëndë, përkatësisht sipas muajve: 
në muajin dhjetor të vitit 2018 janë zgjidhur 67 lëndë, në janar të vitit 2019 janë zgjidhur 71 lëndë, në 
muajin shkurt 88 lëndë, në muajin mars 81 lëndë, në prill 72 lëndë dhe në muajin maj 84 lëndë.

Sipas evidencës së Gjykatës së Lartë Administrative, në periudhën kohore nga muaji dhjetor të vitit 2018, 
përfundimisht me muajin prill të vitit 2019, ka 206 lëndë aktive, të evidentuara sipas ankesave kundër 
vendimeve të Gjykatës Administrative mbi bazë të denacionalizimit, ndërkaq janë zgjidhur gjithsej 246 lëndë.

Informata të pranuara nga më shumë ASHRMV për juridiksione të ndryshme sa u përket procedurave për 
denacionalizim:

Qytetet Procedurat për denacionalizim të cilat janë ende në 
rrjedhë e sipër

Periudha kohore
01.12.2018-30.04.2019

Shkup / 9

Shtip 150 /

Kumanovë 103 /

Kavadar 45 /

Strumicë 133 /

Ohër 140 /

Strugë  142 4

Gostivar / 0

Manastir / 3

Tetovë 424 /

Koçan / /

Kërçovë 264 /

  

IDNJ monitoroi një seancë publike gjyqësore para Gjykatës së Lartë Administrative për lëndën e cila ka të 
bëjë me denacionalizimin në të cilën nuk mori pjesë përfaqësuesi i Avokaturës së Shtetit edhe pse i njëjti 
ishte ftuar me rregull e që u konstatua edhe në procesverbalin e seancës gjyqësore.
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Eksproprijimi i tokës
Në procedurat për eksproprijim, ish-pronarët e tokave në të shumtën e rasteve paraqesin padi sepse 
konsiderojnë se u ofrohen çmime të cilat janë më të ulëta nga vlera e tregut e tokës. Në këtë konotacion 
Kushtetuta e RMV parashikon: “Në rast të eksproprijimit të pronësisë ose në rast të kufizimit të pronësisë 
garantohet kompensim i drejt i cili nuk mund të jetë më i ulët se vlera e tregut”.

Raste të veçanta të përgjegjësisë për dëmin për të cilin 
përgjigjet shteti
Nga përgjigjet e pranuara, përmes qasjes së lirë deri te informacionet me karakter publik nga avokaturat e shtetit për 
juridiksionet e: Shkupit, Shtipit, Kumanovës, Kavadarit, Strumicës, Ohrit, Strugës, Gostivarit, Manastirit, Tetovës, 
Kërçovës dhe Koçanit për periudhën kohore nga data 1.12.2018 deri më datë 30.04.2019 nuk janë evidentuar 
lëndë në kuptimin e nenit 167 paragrafit 1 të Ligjit për marrëdhënie detyrimore që ka të bëjë me kompensimin e 
dëmit të shkaktuar nga vepra e korrupsionit të kryer nga nëpunësit shtetëror gjatë kryerjes së funksioneve të tyre, 
ndërkaq për të cilat përgjegjëse është shteti (përgjegjësi objektive) përkatësisht organet e vetëqeverisjes lokale në 
organet e të cilave e kanë kryer funksionin e nëpunësit shtetëror.

Së këtejmi, si edhe në periudhën e parë raportuese, ashtu edhe në këtë periudhë, mund të konstatojmë se 
personat fizikë dhe juridikë nuk e padisin shtetin për dëmin që e kanë pësuar si rezultat i veprës korruptive të 
nëpunësve shtetërorë.

Procedurat e athezionit
Nga përgjigjet e dërguara nga Avokatura e shtetit për juridiksionin e Shkupit zhvillohen 14 procedura të 
athezionit, për Shtip 3, për Strumicë 10, për Kavadar 2, për Kumanovë 1, për Tetovë 4, për Kërçovë 6 
ndërsa për Ohër, Strugë, Gostivar dhe Manastir nuk janë formuar lëndë të këtilla. ASHRMV për juridiksionin 
e Koçanit sipas përgjigjes së pranuar merr pjesë si përfaqësues ligjor i shtetit në të gjitha procedurat aktive 
të athezionit pa e theksuar numrin e saktë të të njëjtave.

Ujdi jashtëgjyqësore për konteste 
me karakter pronësor-juridik
Nga përgjigjet e dërguara deri te Avokaturat e shtetit për juridiksionet e Shkupit, Shtipit, Kumanovës, Kavadarit, Strumicës, 
Ohrit, Strugës, Gostivarit, Manastirit, Tetovës, Kërçovës dhe Koçanit për periudhën kohore nga data 01.12.2018 deri 
më datë 30.04.2019 nuk është lidhur asnjë ujdi jashtëgjyqësore, përkatësisht asnjë kontest nuk është zgjidhur me 
ujdi. Për këtë shkak, duhet të mendohet për lidhjen e ujdive jashtëgjyqësore në ato çështe kur ekzistojnë prova të qarta të 
cilat në procedurë eventuale gjyqësore do ta mbështesnin kërkesëpadinë e paditësit. Gjithashtu, përdorimi i institutit ujdi 
jashtëgjyqësore në mënyrë të konsiderueshme do t’i reduktonte pagesat nga Buxheti i shtetit në emër të shpenzimeve në 
procedura të cilat në raste të caktuara dhe për baza të caktuara arrijnë shuma të konsiderueshme dhe njëkohësisht do të 
kontribuonte për afirmimin e parimit të procedurës më ekonomike.
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Shuma e paguar/arkëtuar nga/në Buxheti/n i/e 
RMV në lidhje me procedurat gjyqësore
Konform përgjigjes së pranuar nga ASHRMV për juridiksionin e Shkupit në pyetjen se sa është shuma e 
paguar nga Buxheti i RMV për prokuristët e palëve të cilët kanë pasur sukses në kontestet në emër të 
shpenzimeve për avokim në periudhën kohore 01.12.2018 deri në 30.04.2019, pranuam përgjigje 
se ASHRMV për juridiksionin e Shkupit nuk disponon me informacione precize për shkak se pagesa e 
shpenzimeve të caktuara me vendim bëhet përmes Ministrisë së Financave-Sektori i Thesarit. Përkatësisht, 
me kontrollin e regjistrit “I” janë paraqitur kërkesa për ekzekutim ose për zbatimin e procedurës për pagesë 
vullnetare të shumës së përgjithshme prej 7.531.909,00 denarë në bazë të shpenzimeve të caktuara me 
vendime të plotfuqishme dhe ekzekutive. Sa i përket çështjes se sa është shuma e paguar nga Buxheti i RMV 
në procedurat të cilat ASHRMV për juridiksionin e Shkupit si palë e ka humbur kontestin, nuk morëm ndonjë 
shifër konkrete meqë një evidencë e zbërthyer e të ardhurave dhe shpenzimeve nga Buxheti në këtë bazë 
nuk mbahet në Avokaturën e shtetit. 

Sa i përket shumës së përgjithshme e cila është arkëtuar në Buxhetin e RMV nga palët të cilat nuk kanë 
pasur sukses në konteste në emër të shpenzimeve për avokim në periudhën kohore nga data 01.12.2018 
deri në datë 30.04.2019, nga ASHRMV për juridiksionin e Shkupit nuk morëm informacione meqë nuk 
kanë në dispozicion të dhëna të këtilla sepse arkëtimi i shpenzimeve bëhet përmes Ministrisë së Financave 
– Drejtorisë së të Ardhurave Publike. 

Në kontekst të kësaj që u tha më lart, në vazhdim është tabela (jo e plotë sepse arkëtimi kryhet përmes 
Ministrisë së Financave – DAP) e shpenzimeve të paguara/arkëtuara nga/në Buxhetin e RMV në përputhje 
me informacionet e pranuara nga avokaturat e tjera të shtetit për periudhën kohore nga data 01.12.2018 
deri më datë 30.04.2019:

ASHRMV Shuma e paguar nga 
Buxheti i RMV në emër 

të shpenzimeve për 
përfaqësim

Shuma e paguar nga 
Buxheti i RMV për palët 

të cilat kanë pasur 
sukses në kontestin

Arkëtimi i shumës në dobi të 
Buxhetit të RMV nga palët të 

cilat nuk kanë pasur sukses në 
kontestin

ASH Shtip / 151.970,00 denarë 242.228,00 denarë

ASH Kavadar / / 9.750,00 denarë

ASH Strumicë 877.344,00 denarë (për të dy zërat) 53.800,00 denarë

ASH Strugë 1.522.763,00 denarë (nga të cilat 659.770,00 
denarë janë shpenzime në procedurat penale dhe të 
kundërvajtjes në të cilat ASHRMV nuk merr pjesë)

/

ASH Gostivar 285.615,00 denarë 1.230.500,00 denarë 3.000,00 denarë

ASH Manastir / / 336.100,00 denarë

ASH Kërçovë 215.878,00 denarë 570.071 denarë 161.138,00 denarë

*Avokaturat e shtetit për juridiksionet e Kumanovës, Ohrit, Tetovës dhe Koçanit deklaruan se nuk disponojnë 
informata të nevojshme sepse arkëtimi i shpenzimeve kryhet përmes Ministrisë së Financave – Drejtorisë së 
të Ardhurave Publike.
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