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Hyrje 

Projektin “Bashkë në luftë 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 monitorues të punës së autoriteteve shtetërore, me qëllim të ushtrimit të ligjshëm dhe 
transparent të funksionit, parandalimit të rreziqeve nga korrupsioni dhe parandalimit të shpërdorimit të 
detyrës zyrtare. 

Në kuadër të vitit të tretë të implementimit të këtij projekti, IDNJ edhe më tutje bën monitorim të vazhdueshëm 
mbi punën e Avokaturës së Shtetit të RMV (ASHRMV) përmes monitorimit të procedurave gjyqësore dhe 
administrative në të cilat Avokatura e Shtetit paraqitet si palë në procedurë, përkatësisht si përfaqësuese e 
autorizuar me ligj të organeve shtetërore. Në përputhje me legjislacionin,1 Avokatura e Shtetit është organ i 
cili i mbron të drejtat pronësore dhe interesat e shtetit.

Duke i pasur parasysh raportet paraprak të monitorimit dhe faktin se puna e Avokaturës së Shtetit edhe më 
tej nuk është e ekspozuar në media, si dhe atë se nuk janë ndërmarrë masa dhe aktivitete të nevojshme 
për fuqizimin, avancimin dhe krijimin e kapaciteteve institucionale konform rolit të ASHRMV, që u konstatua 
edhe në raportin e auditimit të hartuar nga Enti Shtetëror i Auditimit,2 angazhimi i IDNJ, përmes monitorimit 
të punës së ASHRMV, ka për qëllim këtë institucion ta afroj me qytetarët, por edhe t’i detektoj dobësitë gjatë 
punës, të cilat pastaj do të jenë bazë për hartimin e analizave të thukta me propozim-masa për përmirësimin 
e punës së ASHRMV. 

Raporti i katërt i monitorimit u hartua përmes grumbullimit të informatave si vijon:

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

Paraqitja e kërkesave për qasje të lirë deri te informacionet me karakter publik pranë ASHRMV, 
Gjykatës Themelore Civile Shkup, Gjykatës Themelore Penale Shkup, Gjykatës Administrative dhe 
pranë Gjykatës së Lartë Administrative;

Monitorimi i drejtpërdrejt i seancave gjyqësore në të cilat ASHRMV paraqitet si përfaqësuese ligjore e 
RMV dhe organeve shtetërore;

Pasqyra dhe analiza e Raportit përfundimtar për auditimin e kryer mbi harmonizimin e kapaciteteve 
institucionale të ASHRMV për realizimin e kompetencave, i hartuar nga Enti Shtetëror i Auditimit, i 
publikuar në prill të vitit 2020;

Ndjekja e informacioneve të publikuara në media, të cilat janë relevante për punën e Avokaturës së 
Shtetit. 

Objekt i analizës së Raportit të katërt të monitorimit janë procedurat gjyqësore në të cilat ASHRMV i 
mbron të drejtat pronësore të Republikës dhe/ose të organeve shtetërore, por edhe të opinioneve të dhëna 
(pozitive ose negative) në procedurat e tjetërsimit të tokës ndërtimore të ndërtuar/të pa ndërtuar, tjetërsimit 
të paluajtshmërive të cilat janë pronë e shtetit, shkëmbim të tokës bujqësore dhe vazhdimin e kontratave 
për qiradhënie.

1__Ligji për Avokaturën e Shtetit (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 87/07, Vendimi i Gjykatës Kushtetuese (“Gazeta Zyrtare e RM” 
nr.167/2010).  
2__Raporti përfundimtar i auditimit të kryer mbi harmonizimin e kapaciteteve institucionale të ASHRMV për realizimin e 
kompetencave, i hartuar nga Enti Shtetëror i Auditimit, në prill të vitit,https://dzr.mk/mk/200518-revizija-na-usoglasenost-2019-
institucionalni-kapaciteti-na-drzhavno-pravobranitelstvo-na
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Transparenca dhe llogaridhënia në punën 
e Avokaturës së Shtetit të RMV

Ueb faqja e ASHRMV përmban të dhëna për strukturën organizative të organit, kuadrin juridik, raportet 
vjetore, planet strategjikë dhe ngjashëm. Megjithatë, edhe më tutje mungon roli proaktiv i ASHRMV, 
përkatësisht ka mungesë të komunikimit me qytetarët, ndërsa ekziston nevojë nga publikimi i opinioneve 
të cilat i jep ky organ për lidhjen e kontratave dhe tjetërsimin e tokës ndërtimore gjë që u konstatua edhe 
në Raportin paraprak të monitorimit. Në mungesë të këtyre dokumenteve dhe dokumenteve të tjera të 
rëndësishme (në ueb faqe) puna e ASHRMV vështirë mund të afrohet deri te qytetarët.

Komunikatat për publikun kanë të bëjnë me: njoftime për mbledhjet e mbajtura, prezenca në ngjarje dhe 
takime të Avokatit të Shtetit. Në pjesën e ueb faqes që ka të bëjë me komunikimin me publikun mund të 
gjenden informacione për paraqitjen e kërkesës për qasje të lirë deri te informacionet me karakter publik; ligje 
dhe vendime; konkurse për punësim dhe ngjashëm. Informacionet të cilat janë të rëndësishme për punën 
rrjedhëse dhe të cilat janë me interes për qytetarët ose mediat nuk publikohen në formë të komunikatave. 
Një gjë e këtillë u nënvizua edhe në raportet paraprak të monitorimit. ASHRMV edhe më tutje nuk mban 
konferenca për shtyp në të cilat do të prezantohen segmente nga puna e këtij Institucioni. Vërehet 
mungesë në dhënien e komunikatave për media, veçanërisht për lëndë të rëndësishme që e prekin publikun, 
ndërsa kanë të bëjnë me interesat pronësore të shtetit, veçanërisht hetimet e fundit dhe/ose aktakuzat e 
parashtruara në të cilat avokatët shtetërorë dyshohen për shpërdorimin e pozitës zyrtare dhe autorizimeve.

Asnjë përfaqësues i ASHRMV, nuk mori pjesë në tri punëtoritë e organizuara nga Komisioni Shtetërore për 
Parandalimin e Korrupsionit, me qëllim të hartimit të  Strategjisë Nacionale për Parandalimin e Korrupsionit 
dhe Konfliktit të Interesave, për vitet 2020-2024.3 Me insistim të përfaqësuesit të IDNJ, i cili mori pjesë në 
këto punëtori, në Planin e Veprimit u inkorporuan problemet me të cilat ballafaqohet ASHRMV, si dhe masat 
që duhet të ndërmerren për tejkalimin e tyre.4

Sa i përket llogaridhënies së ASHRMV, duhet të theksohet se Raporti vjetor për vitin 2018 u publikua madje 
në nëntor të vitit 2019, e që është një diskrapancë në krahasim me vitin paraprak. Në këtë drejtim, duhet 
të ekzistoj një interval i caktuar kohor, brenda të cilit do të publikohen raportet vjetore, në mënyrë që të mos 
humbet relevanca e të dhënave të paraqitura.

Në lidhje me përgjigjen sipas kërkesave për qasje të lirë deri te informacionet me karakter publik, ASHRMV 
e respekton afatin ligjor prej 30 ditësh. Për nevojat e këtij Raporti të monitorimit, IDNJ pranoi përgjigje nga 
të gjitha pesëmbëdhjetë juridiksionet e avokaturave shtetit edhe atë: Shkup; Manastir; Strugë; Gostivar; 
Kumanovë; Tetovë; Ohër; Shtip; Veles; Strumicë; Gjevgjeli; Kërçovë; Prilep; Koçan dhe Kavadar.

3 Sipas prononcimit të pranuar nga ASHRMV lidhur me Raportin e katërt të Monitorimit i regjistruar si DP nr.03-330/91-z nga 
data 22.06.2020, ASHRMV nuk ka pranuar ftesë për pjesëmarrje në tre punëtoritë.
4 Plani i veprimit 2020-2024, https://www.dksk.mk/index.php?id=118



7 Raporti i katërt i monitorimit për punën e Avokaturës së Shtetit të RMV (për periudhën kohore: janar – qershor të vitit 2020)

Efektiviteti i punës së 
Avokaturave të Shtetit

Avokati i Shtetit i RMV 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 
1.12.2019 deri 25.5.2020, janë evidentuar gjithsej 802 lëndë në të cilat, si përfaqësues ligjor paraqitet 
ASHRMV edhe atë:

Seksione Akoma në punë Gjithsej 

Konteste pronësore, familjare dhe konteste 
me vlerë të vogël

59 lëndë 62  lëndë

Konteste tregtare 29  lëndë 29  lëndë

Konteste të punës 326  lëndë 681 lëndë

Konteste jashtëkontestimore 27  lëndë 30  lëndë

Në kontinuitet është i pranishëm problemi me të cilin ballafaqohet ASHRMV sa i përket resurseve të 
reduktuara njerëzore. Krahas informacionit të miratuar nga Qeveria për nevojën e rritjes së numrit të 
avokatëve të shtetit, akoma nuk janë shpallur konkurset për punësimin e avokatëve të shtetit. Ekipimi i 
pamjaftueshëm kadrovik u nënvizua edhe në Raportin e Auditimit, i hartuar nga Enti Shtetëror i Auditimit, 
me ç’rast nga numri i përgjithshëm i vendeve të sistematizuara të punës, janë plotësuar vetëm 62% të të 
njëjtave. Për shkak të mungesës së të punuarve ASHRMV vitin e kaluar angazhoi 17 persona me kontratë 
në vepër për kryerjen e punëve dhe detyrave të punës të sistematizuara me Rregulloren për sistematizimin 
e vendeve të punës në ASHRMV.5 Si pengesë gjatë funksionimit theksohet procedura komplekse ligjore 
gjatë përpilimit dhe miratimit të akteve juridike të ASH në procedura të caktuara në të cilat afatet ligjore për 
veprim janë të shkurtra, si dhe në raste të caktuara të moskoordinimit të organeve shtetërore me ASH. Kjo, 
veçanërisht ka të bëjë me rastet në të cilat ASH duhet të kërkoj pëlqim nga organi shtetëror për të ndërmarrë 
veprime në përputhje me nenin 16 të ligjit për Avokaturën e Shtetit.

Edhe më tutje konstatohet nevoja e instalimit të sistemit elektronik, të ngjashëm me AKMIS-i i cili funksionon 
nëpër gjykata, i cili do ta mundësoj ekzistimin e statistikës së detajuar, këqyrje të qartë dhe të shpejtë në çdo 
fazë në të cilën janë lëndët, ndërsa do të kishim edhe rrjetëzim të ndërsjellë me avokaturat e tjera, si edhe me 
ASH për juridiksionin e Shkupit. Në këtë mënyrë avokaturat do të kenë këqyrje në lëndët që i përfaqësojnë, 
si dhe në lëndët të cilat me autorizim të përgjithshëm përfaqësohen nga organet shtetërore. Në buxhetin për 
vitin 2020 u kërkuan  50% më shumë mjete, në krahasim me vitin 2019, mes tjerash edhe për furnizimin 
e softuerit të automatizuar kompjuterik.Në Buxhetin e miratuar për vitin 2020 këto mjete nuk janë siguruar. 
Një gjë e këtillë nuk u bë as me Rishikimin e Buxhetit (Gazete Zyrtare e RMV nr. 126/20-147).

Në përputhje me nenin 6, paragrafin 2 të Ligjit për Avokaturën e Shtetit, ASHRMV kompetencat sa i përket 
përfaqësimit mund tua delegoj personave të punësuar në organet shtetërore. Sipas informacioneve të 
pranuara nga ASHRMV, për juridiksionin e Shkupit, me autorizim të përgjithshëm, në mënyrë të pavarur 
përfaqësohet Ministria e Punëve të Brendshme (MPB), Ministria e Mbrojtjes (MM), Ministria e Drejtësisë 
– INK Idrizovë, Ministria e Financave dhe Drejtoria e Doganave. ASHRMV i monitoron procedurat, meqë të 
gjitha aktet e gjykatës deri te organet e lartpërmendura dërgohen përmes ASHRMV e cila njëkohësisht jep 
opinion për paraqitjen e mjeteve juridike.

5 https://dzr.mk/mk/200518-revizija-na-usoglasenost-2019-institucionalni-kapaciteti-na-drzhavno-pravobranitelstvo-na
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Përfaqësimi i organeve shtetërore me Prokurë 
të përgjithshme nga ASHRMV

Periudha kohore 
1.12.2019-20.5.2020

Ministria e Punëve të Brendshme 1161 lëndë

Ministria e Mbrojtjes 145 lëndë

INK Idrizovë 340 lëndë

Drejtoria e Doganave 2 lëndë 

Sipas të dhënave të pranuara nga ASHRMV për juridiksionin e Shkupit, numri më i madh i lëndëve të ngritura 
në Gjykatën Themelore Civile Shkup, për periudhën kohore nga 1.12.2019 deri 20.5.2020, kanë të bëjnë 
me kontestet e punës. Me fjalë të tjera, kundër Ministrisë së Bujqësisë Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave 
janë paraqitur 23 padi nga marrëdhënia e punës; kundër PTHPKKO – 2 padi; kundër Gjykatës Themelore 
Kumanovë – 2 padi; kundër Kuvendit të RMV – 7 padi; kundër Agjencisë për Ushqim dhe Veterineri – 2 padi; 
kundër Gjykatës Themelore Civile Shkup – 19 padi; kundër Agjencisë së Zbulimit – 1 padi; kundër Ministrisë 
së Financave – Drejtorisë së të Ardhurave Publike – 4 padi; kundër Inspektoratit Sanitar dhe Shëndetësor 
Shtetëror – 1 padi; kundër Prokurorisë Themelore Publike të RMV – 10 padi; kundër Agjencisë së Kadastrës 
së Paluajtshmërive – 2 padi; kundër Gjykatës Kushtetuese – 3 padi; kundër INK Burgu Shkup – 12 padi; 
kundër Entit Shtetëror të Statistikave – 1 padi; kundër Qendrës për Menaxhimin me Kriza – 4 padi; kundër 
Inspektoratit Shtetëror Administrativ – 1 padi; kundër Qeverisë së RMV – 1 padi; kundër Byrosë për Metrologji 
– 1 padi; kundër Ministrisë së Ekonomisë – Inspektoratit Shtetëror të Tregut – 1 padi; kundër Qeverisë së 
RMV – Shërbimit për Punë të Përgjithshme dhe të Përbashkëta – 1 padi; dhe kundër Drejtorisë për Mbrojtje 
dhe Shpëtim – 8 padi nga marrëdhënia e punës.

Sa u përket kontesteve të punës më të shpeshta janë lëndët që kanë të bëjnë me kompensimet nga 
marrëdhënia e punës dhe pikërisht tek këto lëndë mund të mendohet për përdorimin e institutit ujdi 
jashtëgjyqësore ose eventualisht barazim gjyqësor tek procedurat gjyqësore tanimë të filluara. Në këtë 
mënyrë, në masë të konsiderueshme do të reduktoheshin shpenzimet që paguhen nga Buxheti i RMV për 
përfaqësimin e të autorizuarve të palëve, por edhe shpenzimet të cilat, në bazë të taksave gjyqësore dhe 
ekspertizave, u paguhen palëve të cilat kanë pasur sukses në kontestin.

Sipas të dhënave të pranuara nga avokaturat e tjera shtetërore, për periudhën kohore nga 1.12.2019 - 
20.5.2020, kundër organeve shtetërore zhvillohen kontestet e punës si vijon:

>  ASHRMV për juridiksionin e Manastirit – 19 lëndë kundër MPB të RMV dhe 4 lëndë kundër Drejtorisë për 
Mbrojtje dhe Shpëtim, të gjitha në bazë të kompensimeve nga marrëdhënia e punës;

>  ASHRMV për juridiksionin e Strugës – nuk ka procedura të ngritura kundër organeve shtetërore nga ana 
e nëpunësve shtetëror;

>  ASHRMV për juridiksionin e Gostivar – nuk ka procedura të ngritura kundër organeve shtetërore nga ana 
e nëpunësve shtetëror;

>  ASHRMV për juridiksionin e Kumanovës – 12 lëndë kundër PTHP Kumanovë, në bazë të kontributeve 
të papaguara për sigurim pensional dhe social, si dhe kompensime në bazë të dotacioneve të pa paguara 
të pagës për kushte të veçanta të punës, ekzistimit të rrezikut të lartë dhe për konfidencialitet; 26 lëndë 
kundër MPB të RMV për kompensime nga marrëdhënia e punës; 2 lëndë kundër Ministrisë së Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave për anulimin e aktvendimeve për sistematizim; 8 lëndë kundër Burgut 
Kumanovë – reparti i hapur në Kriva Pallankë, për realizimin e të drejtave nga marrëdhënia e punës; 1 lëndë 
kundër Ministrisë së Mbrojtjes si dhe 1 lëndë kundër Gjykatës Themelore Kriva Pallankë, në bazë të të 
drejtave nga marrëdhënia e punës;

>  ASHRMV për juridiksionin e Tetovës – 11 lëndë kundër MPB; 66 lëndë kundër Ministrisë së Mbrojtjes 
dhe 4 lëndë kundër Gjykatës Themelore Gostivar;
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>  ASHRMV për juridiksionin e Ohrit – 5 lëndë kundër MPB dhe 4 lëndë kundër Ministrisë së Mbrojtjes për 
pagesën e kompensimeve nga marrëdhënia e punës;

>  ASHRMV për juridiksionin e Strumicës – 52 lëndë kundër MPB, për pagesën e kompensimeve nga 
marrëdhënia e punës, 9 lëndë për anulimin e aktvendimeve dhe 2 lëndë për realizimin e të drejtave të tjera 
nga marrëdhënia e punës; 1 lëndë kundër Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave për 
anulimin e aktvendimit, 5 lëndë kundër Gjykatës Themelore Strumicë për pagesën e shtojcave në pagë; 
1 lëndë kundër INK Burgu Strumicë për anulimin e aktvendimit; 2 kërkesa monetare nga marrëdhënia 
e punës kundër Drejtorisë së të Ardhurave Publike dhe një lëndë kundër Agjencisë së Kadastrës së 
Paluajtshmërive për anulimin e aktvendimit;

>  ASHRMV për juridiksionin e Gjevgjelisë – 1 lëndë kundër MPB për pagesën e pagës dhe kontributeve 
nga marrëdhënia e punës;

>  ASHRMV për juridiksionin e Kërçovës – janë regjistruar 3 lëndë pa i theksuar taksativisht organet 
shtetërore si dhe bazat e ngritjes së procedurave;

>  ASHRMV për juridiksionin e Prilepit – 1 lëndë kundër Gjykatës Themelore Manastir; 1 lëndë kundër 
MBPEU; 15 lëndë kundër MPB të RMV dhe 48 lëndë kundër Ministrisë së Mbrojtjes, pa i theksuar bazat 
e ngritjes së procedurave;

>  ASHRMV për juridiksionin e Koçanit – nuk kanë dërguar të dhëna, meqë të njëjtat prezantohen detajisht 
në çdo raport të veçantë mujor;

>  ASHRMV për juridiksionin e Kavadarit – nuk ka regjistruar lëndë të këtilla;

>  ASHRMV për juridiksionin e Shtipit– 267 lëndë kundër MPB të RMV dhe 8 lëndë kundër Ministrisë 
së Mbrojtjes, për shtojca në pagë; 10 lëndë kundër MBPEU; 41 lëndë kundër Institucionit Ndëshkues-
Korrektues Shtip, nga të cilat 19 për kontribute të pa paguara dhe 22 për shtojca të pa paguara në pagë; 
22 lëndë kundër Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim për shtojca në pagë dhe 3 lëndë kundër Drejtorisë 
së të Ardhurave Publike, prej të cilave 2 për shtojca në pagë dhe 1 lëndë për anulimin e vendimit dhe për 
kërkesë monetare;

>  ASHRMV për juridiksionin e Velesit – nuk ka procedura të ngritura kundër organeve shtetërore nga 
nëpunësit shtetëroë.
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Monitorimi i procedurave gjyqësore në të cilat Avokatura e 
Shtetit e RMV paraqitet si përfaqësuese ligjore 

Në periudhën kohore janar-qershor të vitit 2020 Instituti për të Drejtat e Njeriut vijoi me monitorimin e 
vazhdueshëm mbi lëndët gjyqësore të cilat zhvillohen para Gjykatës Themelore Civile Shkup, megjithatë, u 
monitoruan edhe disa procedura të athezionit të cilat zhvillohen në Gjykatën Themelore Penale Shkup, në 
të cilat ASHRMV ka kërkesa pronësore-juridike të drejtuara kah të akuzuarit në procedura penale. Numri i 
lëndëve të monitoruara është reduktuar, në krahasim me raportet paraprak të monitorimit, dhe i njëjti ka 
arritur në 30 lëndë gjyqësore, si rezultat i shpalljes së gjendjet emergjente më 18 mars të vitit 2020, për 
shkak të pandemisë të shkaktuar nga virusi COVID -19. Për këtë shkak, Gjykata Themelore Civile Shkup, më 
17 mars, e publikoi njoftimin SU-03-369/20, me të cilin shtyhen të gjitha seancat gjyqësore, përkatësisht, 
më 18 maj gjykata sërish filloi me mbajtjen e seancave gjyqësore për lëndët tanimë të shtyra gjyqësore. 
Gjykata Themelore Penale Shkup filloi me seancat gjyqësore më 1 qershor të vitit 2020.

Në këtë periudhë theksi u vu mbi kontestet pronësore në të cilat vjen në shprehje roli i ASHRMV në mbrojtje 
të të drejtave pronësore dhe interesave të RMV dhe organeve shtetërore. U monitoruan edhe lëndët e 
athezionit në Gjykatën Themelore Penale Shkup, ndërsa në seancat gjyqësore merrnin pjesë avokatët e 
shtetit ose këshilltarë nga ASHRMV. Ekipi i projektit të IDNJ i monitoroi edhe hetimet të cilat u ngritën kundër 
disa avokatëve të shtetit për shpërdorimin e pozitës zyrtare dhe të autorizimeve, me ç’rast pjesa më e madhe 
kishin të bëjnë me procedurat e tjetërsimit të tokës ndërtimore të ndërtuar dhe/ose të pa ndërtuar, për të 
cilat avokatët e shtetit kanë dhënë opinione në kundërshtim me dispozitat ligjore. Nëse në këto hetime 
paraqiten aktakuza, atëherë lëndët do të monitorohen edhe përmes monitorimit të seancave gjyqësore në 
Gjykatën Themelore Penale.

Nga monitorimi i lëndëve të selektuara gjyqësore mund të konstatohet se bashkëpunimi i organeve shtetërore 
me ASHRMV është i vazhdueshëm, edhe pse në raste të caktuara, shfaqen probleme si rezultat i afateve të 
shkurtra të veprimit.

Ujdi jashtëgjyqësore për konteste 
me karakter pronësor-juridik

Nga përgjigjet e dërguara të Avokaturave të shtetit për juridiksionin e Shkupit, Manastirit, Strugës, 
Gostivarit, Kumanovës, Tetovës, Ohrit, Shtipit, Velesit, Strumicës, Gjevgjelisë, Prilepit, Koçanit dhe Kavadarit 
për periudhën kohore nga 1.12.2019 deri 20.5.2020, nuk është lidhur asnjë ujdi jashtëgjyqësore. Në 
Avokaturën e Shtetit, për juridiksionin e Kërçovës, nga të dhënat e dërguara mund të konstatohet se janë 
lidhur dy ujdi jashtëgjyqësore, për konteste të karakterit pronësor-juridik. Edhe krahas kompleksitetit të 
këtyre kontesteve, megjithatë, në lëndët në të cilat ekzistojnë prova evidente dhe prova të mbështetura me 
fakte mund të mendohet për lidhjen e ujdive jashtëgjyqësore me qëllim të ekonomizimit të procedurave, në 
mënyrë që të shmangen shpenzime plotësuese, të cilat vetëm do ta rëndonin Buxhetin e shtetit duke arritur 
shuma të konsiderueshme në emër të borxhit kryesor dhe kamatave.

Asnjëri nga 15-të juridiksionet e Avokaturës së Shtetit, sa u përket periudhave të lartpërmendura kohore, 
nuk ka lidhur barazim gjyqësor në ndonjë kontest me karakter pronësoro-juridik për procedurë gjyqësore 
tanimë të hapur.
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Mbrojtja e të drejtave pronësore dhe interesave të RMV

ASHRMV merr pjesë në procedurat e tjetërsimit të tokës ndërtimore të ndërtuar dhe të pa ndërtuar, përmes 
dhënies së opinionit pozitiv ose negativ, tjetërsimit të paluajtshmërive pronë të shtetit, shkëmbim të tokës 
bujqësore, si dhe në procedura për vazhdimin e kontratave për qiradhënie të tokës bujqësore.

Pjesëmarrje aktive e ASHRMV, në procedurën për tjetërsimin e tokës ndërtimore të pandërtuar, pronë e 
shtetit, bazohet në nenin 56 të Ligjit për noteri. Në të vërtetë, ky ligj, sa i përket procedurës së tjetërsimit 
të tokës ndërtimore të pandërtuar, pronë e shtetit, thekson se noteri e ka për detyrë ta shqyrtoj se a 
është siguruar opinioni nga Avokati i Shtetit, nëse bëhet fjalë për verifikimin e dokumentit në bazë të të 
cilit bëhet kalimi i të drejtës së pronësisë, përkatësisht shkëmbimi i paluajtshmërive, me ç’rast, si njëra nga 
palët kontraktuese paraqitet shteti, ndërsa pala tjetër është personi fizik ose juridik. Nëse për dokumentin 
privat nuk është siguruar opinion, noteri për këtë e njofton Avokatin e Shtetit dhe e shtynë verifikimin e 
dokumentit, derisa nuk sigurohet opinioni, dhe më së voni në afat prej 30 ditësh.

1)  Opinione të dhëna lidhur me draft-marrëveshje për tjetërsimin 
      e tokës ndërtimore në pronësi shtetërore

Në përputhje me të dhënat e pranuara nga avokaturat e shtetit për juridiksionin e Shkupit, Manastirit, 
Strugës, Gostivarit, Kumanovës, Tetovës, Ohrit, Shtipit, Velesit, Strumicës, Gjevgjelisë, Kërçovës, Prilepit dhe 
Kavadarit, për periudhën kohore nga 1.12.2019 deri 20.5.2020 janë dhënë opinionet në vijim në lidhje me 
draft-marrëveshjet për tjetërsimin e tokës ndërtimore në pronësi shtetërore:

ASH sipas 
juridiksioneve

Opinione 
pozitive

Opinione 
negative

Shkaqe të tjera

Shkup 63 5 29 sugjerime se në rrjedhë e sipër është procesi 
zgjedhor

Strugë  16 0 /

Gostivar 32 / /

Kumanovë 2 sugjerime për sigurimin e provave shtesë

Tetovë 14 6 /

Ohër 5 / /

Strumicë 17 0 8 sugjerime për mangësi

Manastir /

Gjevgjeli 14 0 /

Kërçovë 9 2 5-akoma janë në punë

Prilep 23 0 /
Kavadar 2 1 /
Shtip 12 / 2 sugjerime 
Veles, Negotinë dhe 
D. Kapi

35 1 /

17

10
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2) Opinione të dhëna në lidhje me tjetërsimin dhe qiradhënien e tokës 
      ndërtimore dhe bujqësore në pronësi shtetërore

>  ASH për juridiksionin e Shtipit – ka dhënë gjithsej 14 opinione për tjetërsim dhe qiradhënie të tokës 
ndërtimore dhe bujqësore në pronësi shtetërore, me ç’rast janë dhënë 12 opinione pozitive dhe 2 
sugjerime.

>  ASH për juridiksionin e Gjevgjelisë – ka dhënë 3 opinione pozitive për tjetërsimin e tokës bujqësore

>  ASH për juridiksionin e Veles – ka 3 lëndë për qiradhënie të tokës ndërtimore dhe 1 lëndë për tjetërsim, 
të cilat janë akoma në rrjedhë e sipër.

>  ASH për juridiksionin e Koçan - ka 56 lëndë për dhënien e opinionit për tokë ndërtimore dhe 5 lëndë për 
tokë bujqësore.

Avokaturat e shtetit për juridiksionin e Shkupit, Manastirit, Gostivarit, Ohrit, Kavadarit, Strugës, Tetovës, 
Strumicës dhe Prilepit nuk kanë dhënë opinione për tjetërsimin dhe qiradhënien e pronës.

3) Privatizimi dhe qiradhënia e tokës ndërtimore

Mbrojtje juridike e të drejtave pronësore dhe interesave të RMV në procedurën e privatizimit të tokës 
ndërtimore në pronësi shtetërore, bën ASHRMV, përmes paraqitjes së ankesës kundër aktvendimeve të 
miratuara për privatizim. 

> ASH për juridiksionin e Shkupit – janë pranuar 162 lëndë, ndërsa për 45 lëndë është parashtruar ankesë.

>  ASH për juridiksionin e Kumanovës – janë pranuar 200 lëndë, prej të cilave për 4 lëndë janë parashtruar 
ankesa

>  ASH për juridiksionin e Ohrit– janë pranuar 257 lëndë, prej të cilave për privatizim të tokës ndërtimore 
në pronësi shtetërore pa kompensim janë 243 lëndë, ndërsa për privatizim me kompensim janë 24 lëndë. 
Për të gjitha këto lëndë ASH, për juridiksionin e Ohrit nuk ka dhënë opinion negativ.

>  ASH për juridiksionin e Gjevgjelisë – janë regjistruar 143 lëndë për privatizimin e tokës ndërtimore, për 
të cilat nuk janë parashtruar ankesa.

>  ASH për juridiksionin e Kërçovës – janë regjistruar 283 lëndë për privatizim dhe qiradhënie të tokës 
ndërtimore në pronësi shtetërore, me ç’rast janë parashtruar 18 ankesa.

> ASH për juridiksionin e Strugës – janë regjistruar 198 lëndë dhe për 2 lëndë është parashtruar ankesë.

> ASH për juridiksionin e Tetovës – janë parashtruar 7 ankesa.

Sipas informacioneve të pranuara nga Gjykata e Lartë Administrative, në periudhën kohore 1.12.2019-
25.5.2020, në bazë të privatizimit të tokës ndërtimore janë regjistruar 35 lëndë, ndërsa për periudhën e 
njëjtë kohore janë zgjidhur 43 lëndë.



13 Raporti i katërt i monitorimit për punën e Avokaturës së Shtetit të RMV (për periudhën kohore: janar – qershor të vitit 2020)

Denacionalizimi 
Ligji për denacionalizim parashikon se procedura e denacionalizimit është urgjente, me ç’rast organi i 
denacionalizimit e ka për detyrë kërkesat për denacionalizim t’i marr në punë sipas radhës që i ka pranuar, 
përveç nëse kompleksiteti i rastit ose rrethana të veçanta nuk imponojnë të veprohet ndryshe. Megjithatë, 
praktika e vë në dukje se këto procedura zhvillohen vite me radhë.

Në përputhje me përgjigjen nga Gjykata Administrative, të pranuar në bazë të kërkesës së parashtruar për 
qasje deri te informacionet, në lidhje me procedurat e denacionalizimit, përfundimisht me datë 25.5.2020, 
akoma janë aktive 1.057 lëndë, ndërsa janë zgjedhur 393 lëndë.

Sipas evidencës së Gjykatës së Lartë Administrative në periudhën kohore nga 1.12.2019 deri 25.5.2020, 
janë regjistruar gjithsej 101 lëndë, ndërsa në periudhën e shënuar kohore, janë zgjidhur, me ankesë, 159 
lëndë.

Informacione të pranuara nga avokaturat e shtetit për 15 (pesëmbëdhjetë) juridiksionet, për periudhën 
kohore 1.12.2019-20.5.2020, në lidhje me procedurat e denacionalizimit:

Qytete Konteste të ngritura 
administrative 

Ankesa të parashtru-
ara deri te Gjykata e 
Lartë Administrative 

në 

Procedura për denacionalizim të cilat akoma 
janë në rrjedhë e sipër

Shkup 2 1 2 lëndë 

Manastir 13 / Akoma janë punë 1666 lëndë

Strugë 1 0 Nuk ka lëndë të reja në periudhën e theksu-
ar, ndërsa akoma janë në punë 131 lëndë

Gostivar 1 1 nuk ka

Kumanovë 14 3 78 lëndë

Tetovë 2 0 417  lëndë

Ohër 0 0 133 lëndë

Shtip 3 2 108 lëndë

Veles 2 1 Nuk ka lëndë 

Strumicë  2 0 129 lëndë

Gjevgjeli 2 0 49 lëndë

Kërçovë  . 263 lëndë

Prilep / / 71 lëndë

Koçan / / 510 lëndë

Kavadar 3 1 16 lëndë  
  

4 – nuk është shënuar për çfarë konteste bëhet fjalë
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Eksproprijimi i tokës 
Në procedurat e eksproprijimit ish pronarët e tokave më së shpeshti parashtrojnë padi, meqë janë të mendimit 
se ju ofrohen çmime më të ulëta nga vlera e tregut të tokave. Ligi për eksproprijim e rregullon heqjen dhe 
kufizimin e të drejtës së pronësisë dhe të drejtave pronësore të paluajtshmërive me qëllim të realizimit të 
interesit publik, të përcaktuar me ligj, për shkak të ndërtimit të objekteve dhe realizimit të punëve të tjera, 
përcaktimit të interesit publik, procedurës për eksproprijim dhe procedurës për përcaktimin e kompensimit 
të tregut.

Në përputhje me të dhënat e pranuara nga Gjykata Administrative, numri i lëndëve aktive në bazë të 
eksproprijimit, përfundimisht me 25.5.2020 është 26 lëndë, ndërsa në periudhën kohore 1.12.2019-
25,5,2020, janë zgjidhur 53 lëndë. Në Gjykatën e Lartë Administrative, në periudhën e njëjtë kohore, janë 
regjistruar gjithsej 28 lëndë sipas ankesës, në bazë të eksproprijimit, ndërsa janë zgjidhur 12 lëndë.

Procedurat e athezionit
Në procedurat e athezionit, avokaturat e shtetit duke e përfaqësuar RMV dhe organet e saj, paraqesin 
kërkesa pronësore-juridike që u drejtohen të akuzuarve në procedura penale. Kjo pjesëmarrje është si rezultat 
i procedurave tanimë të ngritura hetimore dhe penale nga ana e Prokurorisë Publike të RMV të cilat kanë të 
bëjnë me lëndë në lidhje me shpërdorimin e pozitës zyrtare dhe autorizimeve, evazionin tatimor, veprimet 
korruptive dhe ngjashëm. Sipas përgjigjeve të dërguara, për periudhën kohore 1.12.2019 – 25.5.2020, tek 
avokaturat e shtetit, për juridiksionin e Shkupit zhvillohen 16 procedura të athezionit; për Velesin -3; për 
Tetovën 2; për Kumanovën 1; për Shtipin 2; për Strumicën 11; për Kërçovën 4; për Koçanin 16; ndërsa për 
Prilepin 6 procedura të athezionit. Për juridiksionin e Manastirit, Strugës, Gostivarit, Ohrit, Kavadarit dhe 
Gjevgjelisë nuk ka procedura të ngritura të athezionit. Në periudhën e lartpërmendur kohore, në asnjërën 
nga pesëmbëdhjetë juridiksionet e ASHRMV nuk janë ngritur procedura civile në bazë të procedurave të 
plotfuqishme të përfunduara të athezionit.

Shuma e paguar/arkëtuar nga/në Buxheti i RMV në lidhje 
me procedurat gjyqësore 
Në përputhje me përgjigjet e pranuara nga ASHRMV për juridiksionin e Shkupit, në pyetjen sa  është shuma 
e paguar/arkëtuar nga/në Buxheti i RMV, u theksua se nuk kanë në dispozicion informata të kësaj natyre, 
meqë mjetet paguhen përmes Ministrisë së Financave, ndërsa shpenzimet e përfaqësimit, të cilat i janë 
përcaktuar ASHRMV, arkëtohen përmes Drejtorisë së të Ardhurave Publike dhe të njëjtat janë të ardhura 
buxhetore.

Duke e pasur parasysh këtë që u tha më lartë, ekziston nevoja edhe avokaturat e shtetit të mbajnë evidencë 
për shumat e paguara dhe/ose arkëtuara nga/në Buxheti i RMV, me ç’rast përveç institucioneve tjera relevante, 
siç është Ministria e Financave dhe Drejtoria e të Ardhurave Publike, ashtu edhe avokaturat e shtetit të 
RMV, do të kenë këqyrje/kontroll në lëndët deri në ekzekutimin e tyre. Kjo evidencë është veçanërisht e 
rëndësishme për avokaturat e shtetit, me qëllim që të kenë një pasqyrë edhe sa i përket suksesit të çdo lënde 
të regjistruar (në procedurë gjyqësore dhe/ose administrative), pavarësisht nëse veprojnë si përfaqësues 
ligjor ose me prokurë të përgjithshme i autorizojnë organet shtetërore ta përfaqësojnë vetveten.
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Në vazhdim është tabela, në përputhje me informacionet e pranuara nga avokaturat e tjera shtetërore, për 
periudhën kohore nga 1.12.2019 deri 20.5.2020:

Avokatura e Shtetit Shuma e paguar nga 
Buxheti i RMV në 
emër të shpenzimeve 
për përfaqësim

Shuma e paguar nga 
Buxheti i RMV palëve 
të cilat kanë pasur 
sukses në kontest

Shuma e arkëtuar në dobi të 
Buxhetit të RMV nga palët të 

cilat nuk kanë pasur sukses në 
kontest

Gostivar 838.890 denarë 3.549.460 denarë 9,000 denarë

Shtip 132.613 денари

Gjevgjeli 77.606 denarë / 91,852 denarë

Kërçovë 235.144 denarë 1.144.827 denarë 55.020 denarë

Kavadar / 24.590 denarë 24.590 денари

Strugë 2.067.726 de-
narë nga të cilat 

1.966.501 denarë 
janë shpenzime në 
procedurën penale 
dhe kundërvajtëse

/ /

Veles 465.137 denarë / /
  
*Avokaturat e shtetit për juridiksionet e Manastirit, Ohrit, Tetovës, Strumicës, Prilepit dhe Koçanit deklaruan 
se nuk i posedojnë informacionet e nevojshme, meqë arkëtimi i shpenzimeve bëhet përmes Ministrisë së 
Financave – Drejtorisë së të Ardhurave Publike. Avokatura e Shtetit për juridiksionin e Kumanovës, në periu-
dhën e theksuar, ka pranuar 30 urdhra ekzekutimi nga të autorizuarit e palëve.

90.106 denarë
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