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SHËNIME HYRËSE
Instituti për të Drejtat e Njeriut është shoqatë qytetare e cila përmes punës së saj angazhohet për promovimin, avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Nevojat e veta IDNj i realizon përmes
edukimit të vazhdueshëm, analizës dhe hulumtimit të gjendjeve, avokimit dhe organizimit të diskutimeve
profesionale dhe debateve me publikun e gjerë. Në periudhën e kaluarën, në mënyrë të veçantë u theksua
nevoja për një angazhim të këtillë të shoqatave qytetare, duke e pasur parasysh numrin e konsiderueshëm
të ngjarjeve të cilat kishin impakt të madh në të gjitha fushat e jetës, dhe veçanërisht në fushën e respektimit të të drejtave të njeriut në vendin tonë.
Pandemia me koronavirusin COVID-19 shkaktoi krizë globale shëndetësore, ekonomike dhe sociale, e
cila Republikën e Maqedonisë së Veriut (RMV) e gjeti të papërgatitur në kushte specifike para zgjedhjeve,
me Kuvend të shpërndarë dhe me Qeveri teknike e përbërë nga koalicioni i deriatëhershëm në pushtet dhe
opozita. Situata e jashtëzakonshme e shkaktuar nga kërcënimet e koronavirusit ndaj shëndetit publik dhe
ekonomisë, si dhe nevoja për të ndërmarrë masa emergjente, ishin shkas që Qeveria teknike të propozojë
shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme në vendin tonë. Duke e pasur parasysh natyrën dhe seriozitetin e
situatës, është evidente se masat e ndërmarra në mënyrë të pashmangshme i prekën të drejtat dhe liritë
të cilat janë pjesë integrale dhe e domosdoshme të shoqërisë demokratike.
Ky Raport e pasqyron gjendjen e të drejtave të njeriut në Republikën e Maqedonisë së Veriut përmes
prizmit të punës së Institutit për të Drejtat e Njeriut dhe synon t’i përcaktojë aspektet kryesore të (mos)
respektimit të të drejtave të njeriut në vendin tonë.
Këtë vit Instituti për të Drejtat e Njeriut, në kuadër të veprimit të tij, realizoi një sërë aktivitetesh në
drejtim të promovimit, avancimit dhe mbrojtjes të të drejtave të njeriut. Këto aktivitete detajisht janë
prezantuar në këtë raport, kështu që dokumenti është një pasqyrë e përgjithshme e problemeve më
sensitive në realizimin e të drejtave të njeriut në bazë të gjetjeve të cilat rezultuan nga puna e Institutit
për të Drejtat e Njeriut.
Ky Raport është ndarë në tri pjesë kryesore. Pjesa e parë i përkushtohet parandalimit dhe mbrojtjes nga
diskriminimi. Në kuadër të pjesës së dytë janë sublimuar pikëpamjet kryesore të Institutit për të Drejtat e
Njeriut në lidhje me të drejtat e njeriut në kohë të pandemisë. Kapitulli i tretë i është përkushtuar Programit për ndihmë juridike primare të Institutit për të Drejtat e Njeriut. Raporti përmban edhe Aneks në të cilin
është prezantuar pasqyra e raporteve të përzgjedhura ndërkombëtare dhe vendase që i përkushtohen
gjendjes të të drejtave të njeriut në vendin tonë me qëllim të prezantimit të gjetjeve të disa autoriteteve
ndërkombëtare dhe kombëtare dhe sigurimin e një perspektive më të gjerë.
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LIGJI PËR PARANDALIMIN DHE MBROJTJEN
NGA DISKRIMINIMI – SHFUQIZIMI
DHE MIRATIMI I LIGJIT TË RI
Në maj të vitit 2019, pas debateve të gjata dhe serioze, u nxor Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga
diskriminimi në Republikën e Maqedonisë së Veriut 1 (RMV).
Në ligjin e ri u inkorporuan disa risi duke i zgjeruar bazat për të cilat qytetarët
mund të kërkojnë mbrojtje nga diskriminimi, duke e përfshirë për herë të parë
orientimin seksual dhe identitetin gjinor, si dhe profesionalizimi i Komisionit
për Mbrojtje nga Diskriminimi dhe mandati i tij.
Kuvendi, në kuadër të procedurës së përcaktuar, e miratoi Ligjin në seancë plenare të mbajtur më datë
11 mars 2019. Në këtë rast Presidenti Ivanov e shfrytëzoi të drejtën e tij kushtetuese dhe vendosi të mos e
nënshkruaj dekretin për shpalljen e Ligjit, në përputhje me nenin 75 të Kushtetutës.
Së këtejmi, konform procedurës, Ligji u kthye në Kuvend për rishqyrtim, dhe më datë 16 maj të vitit 2019
u miratua me tekst të pandryshuar. Në ndërkohë, si rezultat i zgjedhjeve presidenciale në shtet dhe zgjedhjes së Presidentit të ri të Republikës, u krijua situatë në të cilën dekretin për shpalljen e Ligjit, për herë të
dytë, e nënshkroi Presidenti i sapo zgjedhur Pendarovski.
Pas vendimit të Presidentit të mos e nënshkruaj dekretin, Ligji u kthye në Kuvend dhe u miratua, për
herë të dytë, përsëri me shumicë të thjeshtë, përkatësisht me 55 vota “pro” nga gjithsej 101 deputetë të
pranishëm në seancë.
Pas, dekretimit të Ligjit nga Presidenti i Republikës Ligji u shpall në “Gazetën Zyrtare të RMV”, ndërsa Komisioni i atëhershëm për Mbrojtje nga Diskriminimi paraqiti iniciativë në Gjykatën Kushtetuese për
ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së ligjit.
Në këtë iniciativë, Komisioni, si parashtrues, pretendon se Ligji është miratuar pa shumicën e nevojshme
kushtetuese dhe i njëjti nuk mund të hyjë në fuqi meqë për miratimin e tij janë të nevojshme më së paku
61 vota, përkatësisht shumicë absolute.
Në mbledhje Gjykata, me shumicë të votave të gjyqtarëve kushtetues, vendosi të ngre procedurë për
vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë të Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, për çka u përpilua Aktvendim U. nr.115/19. 2

1 Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, “Gazeta Zyrtare” nr. 101/2019.
2 Gjykata Kushtetuese e RMV. (2020). Aktvendim U.nr.115/2019. Shkarkuar nga: http://ustavensud.mk/?p=18839
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Bluprint grupi për reforma në jurisprudencë, pas vendimit të Gjykatës që ta trajtojë iniciativën për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, publikoi një reagim
dhe kërkesë. 3
Thuaja se katër muaj pas shqyrtimit të iniciativës për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë të
Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, Gjykata Kushtetuese, në mbledhjen e 14 të mbajtur
më datë 14.5.2020 mori Vendim për shfuqizimin e Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi.
Vendimi për shfuqizimin e këtij Ligji nga Gjykata Kushtetuese u miratua në kushte specifike kur kishim
gjendje të shpallur të jashtëzakonshme për shkak të pandemisë globale nga koronavirusi, me Qeveri teknike dhe me Kuvend të shpërndarë. Si rezultat i situatës së krijuar të këtillë sa i përket miratimit të Ligjit të ri
për mbrojtje nga diskriminimi, pas zbatimit të zgjedhjeve të paralajmëruara parlamentare, fjalën e kishte
përbërja e re e Kuvendit, ndërkohë në hapësirën kohore nga shfuqizimi i ligjit të vjetër e deri në miratimin
e ligjit të ri u krijua vakum ligjor.
Fakti që ky ligj u shfuqizua nënkupton se ligji në mënyrë legjitime ka qenë pjesë e qarkullimit juridik të
vendit, dhe se kanë hyrë në fuqi dispozitat e tij kalimtare në të cilat është përcaktuar se në ditën e hyrjes në
fuqi të këtij ligji, pushon të vlejë Ligji paraprak për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi. 4
Në një gjendje të këtillë, për shkak të vakumit juridik nga shfuqizimi i Ligjit për parandalimin dhe
mbrojtjen nga diskriminimi dhe mosekzistimit të Ligjit të vlefshëm për parandalimin dhe mbrojtjen nga
diskriminimi, nga ana e gjyqtarëve të gjykatave të rregullta nevojitet zbatimi intensiv i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, e cila me ratifikimin e saj më datë 10 prill të vitit 1997 u bë pjesë e rendit
juridik të vendit tonë.
Nga ana tjetër, duke e pasur parasysh se ndalimi i diskriminimit është kategori kushtetuese, për mbrojtjen e të cilës është kompetente Gjykata Kushtetuese, gjendja e këtillë e artikulon rëndësinë e Gjykatës
Kushtetuese në periudhën e ardhshme të veprojë dhe t’i mbrojë liritë dhe të drejtat e njeriut dhe qytetarit
që kanë të bëjnë me ndalimin e diskriminimit të qytetarëve mbi bazë të seksit, racës, përkatësisë fetare,
kombëtare, sociale dhe politike. 5
Për shkak të procedurës që i
parapriu formimit të Kuvendit,
procesi i votimit të Ligjit të ri për
parandalimin dhe mbrojtjen nga
diskriminimi u prolongua. Shoqatat e qytetarëve në mënyrë aktive
apelonin për miratimin prioritar të
ligjit nga ana e Kuvendit. 6

!

Ligji i ri për parandalimin dhe mbrojtjen nga
diskriminimi7, i cili është thuaja se identik me
ligjin paraprak, u miratua në procedurë të rregullt
parlamentare në tetor të vitit 2020 dhe u publikua
në “Gazetën Zyrtare” më datë 30.10.2020 , kur i
njëjti edhe hyri në fuqi.

Me ligjin e ri u konfirmua zgjerimi i bazave të diskriminimit, duke e inkorporuar orientimin seksual dhe
identitetin gjinor në kuadër të mbrojtjes. Së këtejmi, neni 5 i Ligjit tani i përfshin bazat e diskriminimit
si vijon: “racën, ngjyrën e lëkurës, origjinën kombëtare ose etnike, seksin, gjininë, orientimin seksual,
identitetin gjinor, përkatësinë në ndonjë grup të margjinalizuar, gjuhën, shtetësinë, prejardhjen so3 Bluprint grupi për reforma në jurisprudencë. (2020, majј 15). Reagim pas shfuqizimit të Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen

4
5
6

7
8

nga diskriminimi. Shkarkuar nga: https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/reakcija-po-ukinuvanjeto-na-zakonot-za-sprechuvanje-i-zashtita-od-diskriminacija
Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, “Gazeta Zyrtare” nr. 50/2010, 44/2014, 150/2015, 31/2016 dhe 21/2018
Bluprint grupi për reforma në jurisprudencë. (2020). Analiza “Shfuqizimi i Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi” i aksesshëm ТУКА.
Bluprint grupi për reforma në jurisprudencë. (2020, korrik 11). Deklarata për miratimin prioritar të Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi. Shkarkuar nga https://ihr.org.mk/mk/novosti/deklaracijata-za-prioriteno-donesuvanje-na-zakonot-za-sprechuvanje-i-zashtita-od-diskriminacija
Ibid.
Neni 26, Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, “Gazeta Zyrtare” nr. 258/2020.

6 | Raport i Institutit për të Drejtat e Njeriut

PARANDALIMI DHE MBROJTJA NGA DISKRIMINIMI

ciale, arsimin, religjionin ose besimin fetar, bindjen politike, bindje të tjera, aftësinë e kufizuar, moshën,
gjendjen familjare ose martesore(civile), statusin pronësor, gjendjen shëndetësore, cilësinë personale
dhe statusin shoqëror ose cilëndo qoftë bazë tjetër”.

!

Në Ligj u inkorporua segregacioni dhe diskriminimi intersektorial, si lloj i veçantë
i formës së diskriminimit. Ligji e inkorporoi edhe shfuqizimin e taksave gjyqësore
për procedurat në të cilat kërkohet konstatim të diskriminimit dhe mbrojtje nga
diskriminimi në mënyrë që qytetarët të kenë qasjes më të madhe në drejtësi.

U ndryshuan edhe kriteret për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen
nga Diskriminimi të cilat specifikohen në Ligj, me qëllim të profesionalizmit dhe cilësisë më të madhe të
anëtarëve të tij. Mes tjerash, u riprecizuan edhe kushtet e shkarkimit të anëtarëve. Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi iu dhanë kompetenca të zgjeruara, me ç’rast i njëjti do të veprojë si
një autoritet plotësisht i pavarur financiarisht, ngjashëm si edhe Avokati i Popullit. Sa i përket Komisionit,
vlen të theksohet se gjatë kohëzgjatjes së shfuqizimit të Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi kaloi një vit brenda të cilit nuk u formua Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi edhe pse Kuvendi kishte detyrim ligjor ta zgjedh përbërjen e Komisionit dhe me këtë të mundësojë
zbatim të Ligjit dhe funksionalitet të autoritetit kryesor për avancimin e barazisë së qytetarëve.
Me Ligjin e ri u shkurtua afati i vendimmarrjes për parashtresat, kështu që
nga 90 ditë, siç ishte parashikuar paraprakisht, tani afati i vendimmarrjes është
60 ditë. Sa i përket barrës së provës, zgjidhja e vjetër-e re ligjore parashikon që
parashtruesi i parashtresës9 dhe paditësi10 ta ketë për detyrë t’i prezantojë vetëm
faktet të cilat pretendimin e diskriminimit e bëjnë të besueshëm, me ç’rast barra
e provës dhe detyrimi për paraqitjen e provave i kalon palës së kundërt.
Ligji, mes tjerash, i parashikon paditë me interes publik të a.q. actio popularis. Në të kaluarën, mundësia e paraqitjes së padisë nga ana e shoqatave të qytetarëve, organizatave etj. me qëllim të mbrojtjes nga
diskriminimi të një personi ose grupit të personave, ishte e kushtëzuar me dhënien e pëlqimit të veçantë
për ngritjen e procedurës nga ana e viktimës/viktimave.
Me Ligjin për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, përveç provave të përcaktuara me LPK,
u inkorporua provë e re, përkatësisht mundësia që të përdoren edhe të dhënat statistikore dhe/ose të
dhënat e fituara nga testimi i situatës së diskriminimit (testing).
Nga aspekti teorik mirë i strukturuar, zbatimi i këtij Ligji, që është njëra nga
kërkesat kryesore edhe të Bashkimit Evropian, duhet ta sigurojë parimin e barazisë,
parandalimit dhe mbrojtjes nga diskriminimi gjatë realizimit të të drejtave dhe lirive
të njeriut dhe qytetarët përfundimisht të kenë mbrojtje më të mirë, më profesionale
dhe më efikase të të drejtave dhe lirive themelore.

9 Neni 26, Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, “Gazeta Zyrtare” nr. 258/2020.
10 Neni 37, Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, “Gazeta Zyrtare” nr. 258/2020.
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MBROJTJA NGA DISKRIMINIMI
NË GJYKATAT VENDASE NË SHIFRA

Instituti për të Drejtat e Njeriut dërgoi Kërkesë për qasje të lirë në informacionet me karakter publik
deri te të gjitha gjykatat themelore në Republikën e Maqedonisë së Veriut me qëllim që të marrim
përgjigje në pyetjet sa lëndë për disk riminim k a në 5 v itet e f undit mbi të g jitha bazat dhe a mbahet stat ist ikë/r eg jistër për bazat e disk riminimit në bazë të cilav e kërkohet mbr ojt je g jy qësor e.
Kërkesës tonë iu përgjigjën 18 gjykata themelore, ndërsa 8 gjykata themelore nuk na u përgjigjën në
afatin e caktuar ligjor prej 20 ditësh.
Numri i përgjithshëm i padive është 147, mbi të gjitha bazat e diskriminimit në periudhën kohore nga
data 1.1.2015 deri më datë 31.6.2020 në të gjitha gjykatat të cilat na dërguan përgjigje. Numri i përgjithshëm i lëndëve të zgjedhura është 136. Vetëm 9 lëndë janë të pazgjidhura dhe të gjitha janë në Gjykatën
Themelore Civile në Shkup.






Lëndët e diskriminimit 2015-2020
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Nga përgjigjet e pranuara mund të konkludohet se numri më i madh i procedurave për diskriminim
mbi të gjitha bazat, zhv illohen në qytetet e mëdha (para së g jithash, në g jykatat themelore në Shkup dhe në Manastir). Pyetja që imponohet është se qytetarët në qytetet më të vegjël a janë më pak të
diskriminuar ose nuk inkurajohen të ngrenë procedurë për diskriminim nga frika që të mos stigmatizohen
në mënyrë plotësuese, apo ndoshta nuk janë të informuar sa duhet për mundësitë dhe mekanizmat e
mbrojtjes nga diskriminimi ose nuk u besojnë institucioneve. Nga ana tjetër, përqindja e lëndëve të zgjidhura në të gjitha gjykatat, në të cilat është zhvilluar procedura, është e lartë.
Së këtejmi, gjykatat themelore nuk mbajnë reg jistër të veçantë/statistikë për bazat e diskriminimit
(siç është raca, ngjyra e lëkurës, seksi, gjinia, orientimi seksual, identiteti g jinor, përkatësia ndaj një
grupi të margjinalizuar etj.) në bazë të të cilave kërkohet mbrojtje nga g jykata. U theksua se numri
dhe lloji i regjistrave që mbahen në sistemin AKMIS, janë përcaktuar dhe specifikuar në përputhje me Rregulloren gjyqësore, dhe për këtë shkak gjykatat nuk kanë detyrim të mbajnë një regjistër të këtillë (ndërsa
konform Ligjit të shfuqizuar dhe Ligjit të ri për diskriminim të gjitha institucionet e kanë për detyrë të
grumbullojnë të dhëna për bazat dhe fushat e diskriminimit).
Lëndët evidentohen vetëm në disa fusha të caktuara të diskriminimit, përkatësisht në njësinë për konteste të punës, njësinë për konteste pronësore, konteste me vlerë të vogël, konteste familjare dhe konteste sipas urdhërpagesës. Në periudhën kohore të viteve 2015/2018 paditë e paraqitura mbi këtë bazë
janë evidentuar mbi – bazën “lloje të tjera të marrëdhënieve detyrimore” me shënim - diskriminim.
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INICIATIVA TË PARAQITURA NGA INSTITUTI
PËR TË DREJTAT E NJERIUT NË GJYKATËN
KUSHTETUESE PËR KONSTATIMIN
E DISKRIMINIMIT
Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut në nenin 9 e parashikon të drejtën e mosdiskriminimit
dhe të drejtën e barazisë së qytetarëve para Kushtetutës dhe ligjeve, si koncepte formalisht të ndryshme,
por pandashëm të lidhur. Neni 110 i Kushtetutës në mënyrë taksative i specifikon kompetencat e Gjykatës
Kushtetuese në mesin e të cilave theksohet detyrimi i Gjykatës t’i mbrojë liritë dhe të drejtat e njeriut dhe
qytetarit që kanë të bëjnë me lirinë e besimit, vetëdijes, mendimit dhe shprehjes publike të mendimit,
bashkimit dhe veprimit politik dhe ndalimit të diskriminimit të qytetarëve mbi bazë të seksit, racës, përkatësisë fetare, kombëtare, sociale dhe politike.
Instituti për të Drejtat e Njeriut, si shoqatë e qytetarëve, kujdeset për promovimin, avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Në mesin e aktiviteteve të shumta të cilat Instituti i realizon përmes
projekteve të veta është edhe mbrojtja nga diskriminimi, identifikimi i veprimeve të diskriminimit dhe
parandalimi i tyre. Deri më tani, Instituti për të Drejtat e Njeriut ka paraqitur dy iniciativa në Gjykatën
Kushtetuese të RMV me qëllim të kontestimit të dispozitave lig jore të cilat përmbajnë elementë
diskriminues dhe janë në kundërshtim me Kushtetutën, si akt më i lartë juridik .
Iniciativa e parë u paraqit në v itin 2019 dhe me të njëjtën u kërkua ngritja e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 13, në pjesën “ e burrit dhe gruas” dhe nenit 100-а, paragrafi
5, alineja 7 të Ligjit për familjen. 11 Me fjalë të tjera, bashkësinë jashtëmartesore Ligji e përkufizon si:
“Bashkësi jetësore e burrit dhe gruas e cila nuk bazohet në përputhje me dispozitat e këtij ligji (bashkësia
jashtëmartesore) dhe e cila ka zgjatur më së paku një vit, dhe është barazuar me bashkësinë martesore në
kuptimin e të drejtës së kujdesit të ndërsjellë dhe pronës së fituar gjatë kohës së kësaj bashkësie.” Rrjedhimisht me këtë, personat (çiftet) e seksit të njëjtë, të cilët njëlloj si edhe personat me seks të ndryshëm jetojnë më gjatë se një vit në bashkësi (faktike) që nuk është martesë, automatikisht janë përjashtuar nga këto
të drejta në bazë të orientimit seksual. Për atë se neni 13 i kontestuar nga Ligji përcakton trajtim të ndryshëm në bazë të orientimit seksual sa i përket realizimit të të drejtave të ndërsjella pronësore të çifteve që
jetojnë në bashkësi që nuk është martesë, është evidente. Mbetet të tregohet se ky trajtim i ndryshëm nuk
korrespondon me dispozitat e theksuara Kushtetuese, duke i shqyrtuar bashkërisht me dispozitat e KEDNj. 12 ОNga neni 40 i Kushtetutës padyshim rezulton se Kushtetuta nuk e përkufizon as martesën, as familjen, as bashkësinë jashtëmartesore, por lë që marrëdhëniet juridike që kanë të bëjnë me këto institute të
rregullohen me ligj. Sipas kësaj, ajo që është e sigurt, është se Kushtetuta nuk e përkufizon as martesën,
as bashkësinë jashtëmartesore si bashkësi jetësore e burrit dhe gruas. Nga pikëpamja e Kushtetutës, sipas
11 Ligji për familjen, “Gazeta Zyrtare” nr. 80/1992, 9/1996, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 39/2012, 44/2012,

38/2014, 115/2014, 104/2015 dhe 150/2015.

12 Sipas Nenit 14 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut gëzimi i të drejtave dhe lirive duhet të sigurohet pa kurrfarë diskrimini-

mi të bazuar mbi seksin, racën, ngjyrën e lëkurës, gjuhën, fenë, mendimin politik ose cilido qoftë mendim tjetër, origjinës etnike ose
sociale, përkatësisë së pakicës etnike, pozitës materiale, origjinës së lindjes, ose mbi cilindo qoftë status tjetër. Dispozitë identike
është parashikuar në përputhje me nenin 1 të Protokollit 12 të Konventës.
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kësaj, nuk ndalohet ekzistimi i martesës midis personave të seksit të njëjtë, por gjithashtu edhe bashkësia
jashtëmartesore midis personave të seksit të njëjtë.
Çështja është se Kushtetuta nuk e imponon ekzistencën e martesës vetëm midis personave të seksit të
ndryshëm, madje as të bashkësisë jashtëmartesore vetëm nga persona të seksit të ndryshëm. Sipas kësaj,
nuk do të ishte në kundërshtim me Kushtetutën edhe atëherë kur sipas Ligjit do të ekzistonte martesa
midis personave të seksit të njëjtë, si edhe bashkësia jashtëmartesore midis personave të seksit të njëjtë.
Rrjedhimisht me këtë, miratuesi i Ligjit, nuk do të mund ta arsyetonte trajtimin e ndryshëm në nenin 13
duke u thirrur në atë se Kushtetuta e imponon që bashkësia jashtëmartesore të jetë bashkësi vetëm e dy
personave të seksit të ndryshëm, thjeshtë meqë një gjë të këtillë Kushtetuta nuk e imponon.
Në realitetin juridik, në nenin 6 paragrafi 1 të Ligjit për familjen, parashikohet: “Martesa është bashkësi
e rregulluar me ligj midis burrit dhe gruas në të cilën realizohen interesat e bashkëshortëve, familjes dhe
shoqërisë”. Nuk duhet të dëshmohet se nuk është kontestues koncepti i këtillë tradicional i martesës, për
të cilën është përcaktuar ligjvënësi, dhe se është në përputhje të plotë me autorizimin nga neni 40 paragrafi 2 të Kushtetutës. Nga ana tjetër, nuk është kontestuese se edhe Gjykata Evropiane e të Drejtave të
Njeriut, në shumicën e aktgjykimeve të saj, në mënyrë të qartë e ka vënë në dukje se... “ autoritetet kombëtare janë në pozitën më të mirë t’i vlerësojnë dhe t’u përgjigjen nevojave të shoqërisë në këtë fushë,
duke e pasur parasysh atë se martesa ka konotacione të rrënjosura thellë sociale dhe kulturore që në
masë të madhe ndryshojnë nga një shoqëri në shoqëri tjetër... (..) dhe se neni 12 i Konventës nuk e detyron shtetin t’u sigurojë partnerëve të seksit të njëjtë të lidhin martesë” (Schalk and Kopf v. Austria,
no.30141/04).
Sipas kësaj, pamundësia e partnerëve të seksit të njëjtë të lidhin martesë, sipas të drejtës tonë, është një
situatë e pastër juridike për të cilën nuk mund të parashtrohet çfarëdo lloj i pyetjes për harmonizimin me
Kushtetutën, e lexuar në mënyrë autonome, por edhe në lidhje me Konventën dhe praktikën e Gjykatës në
Strasburg: - nuk ekziston diskriminim, përkatësisht pabarazi të qytetarëve para Kushtetutës dhe ligjit nëse
partnerëve të seksit të njëjtë nuk u është munduar të lidhin martesë. Siç nuk do të ishte në kundërshtim me
Kushtetutën edhe në rastin kur ligjvënësi do të vendosej, nëse ndonjëherë vendoset, ta mundësojë martesën
edhe për partnerë të seksit të njëjtë.
Megjithatë, kur tanimë ligjvënësi ka vendosur që martesa të jetë bashkësi ekskluzive e burrit dhe gruas,
rregullimi i pasojave juridike nga jeta e përbashkët të çifteve në bashkësi e cila nuk është martesë (bashkësi
jashtëmartesore) duhet t’i kënaq kërkesat e parimit të barazisë të qytetarëve para Kushtetutës dhe ligjit nga
aspekti i së drejtës së respektimit të privatësisë dhe jetës familjare dhe trajtimit të barabartë në situatë të
njëjtë, pavarësisht orientimit seksual. Nëse çiftet e seksit të njëjtë nuk kanë të drejtë të lidhin martesë, kjo
nuk do të thotë, me automatizëm, se nuk e kanë të drejtën e respektimit të jetës së tyre familjare në bashkësinë e seksit të njëjtë, ashtu si edhe çiftet heteroseksuale në situatë të njëjtë pa diskriminim mbi bazën e
orientimit seksual. Me fjalë të tjera, neni 25 i Kushtetutës e garanton të drejtën e respektimit dhe mbrojtjes së
jetës private dhe familjare, që korrespondon me formulimin në nenin 8 të Konventës, ashtu siç edhe neni 9 i
Kushtetutës plotësisht në esencë korrespondon me nenin 14 të Konventës dhe nenin 1 të Protokollit nr. 12.
Instituti për të Drejtat e Njeriut iniciativ ën e dy të e paraqiti në muajin tetor të v itit 2020, me
qëllim të ngritjes së procedurës për vlerësimin e nenit 44 paragrafit 2 në pjesën “ më së v oni deri
në moshën 65 v jeçare” të Lig jit për mbrojtje sociale. 13 Me fjalë të tjera, Ligji parashikon se kompensim për aftësinë e kufizuar mund të realizoj personi me 26 vjet të mbushura dhe më së voni deri në
përmbushjen e moshës 65 vjeçare, ndërsa shfrytëzohet pavarësisht moshës së pleqërisë të përfituesit.
Me këtë dispozitë diskriminohen personat mbi bazë të moshës dhe cenohet e drejta e mosdiskriminimit dhe barazisë së qytetarëve e parashikuar në nenin 9 të Kushtetutës. Nga ana tjetër, edhe Ligji për
mbrojtje sociale ka dispozitë sipas të cilës përfituesi e ka të drejtën e mbrojtjes sociale e cila bazohet
13 Ligji për mbrojtje sociale, “Gazeta zyrtare” nr.104/2019, 146/2019 dhe 275/2019.
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mbi trajtimin e njëjtë dhe të barabartë dhe ndalohet diskriminimi, në mesin e këtyre bazave në mënyrë
taksative është përcaktuar mosha (neni 16).
Trajtimi jo i njëjtë i personave me aftësi të kufizuara mbi bazë të moshës në dispozitën e kontestuar të
Ligjit, në mënyrë parimore e parashtron pyetjen për mospërputhshmërinë e tij me nenin 9 paragrafin 2 të
Kushtetutës, pavarësisht asaj se në paragrafin 1 të atij neni mosha nuk është parashikuar si bazë diskriminuese. Është e pakontestueshme se dispozita e përcaktuar e Ligjit për mbrojtje sociale parashikon trajtim
të ndryshëm mbi bazën e moshës.
Fillimisht duhet të vërehet se paragrafi 2 i nenit 44 të Ligjit, e bën dallimin midis:

•

Realizimit të së drejtës së kompensimit për shkak të aftësive të kufizuara dhe

•

Përftimit të kësaj të drejte.

Së këtejmi, realizimi (paraqitja e kërkesës për realizim) kushtëzohet me kufirin e moshës prej 65 vitesh,
ndërsa përfitimi i kësaj të drejte të realizuar nuk ka kurrfarë kufizimesh, madje as kufizime të moshës. Kjo e
fundit nuk ka kurrfarë efekti për eliminimin e trajtimit të ndryshëm: nuk mund të pohohet se ja, personat me
aftësi të kufizuara trajtohen në mënyrë të njëjtë gjatë përfitimit të së drejtës, pavarësisht moshës së tyre: - që
ta përfitojnë kompensimin fillimisht duhet ta realizojnë si të drejtë, mirëpo këtë nuk mund ta bëjnë nëse e
kanë mbushur moshën 65 vjeçare. Në të vërtetë, pjesa e fundit e nenit 44 paragrafi 2 për përfitimin e të drejtës
është e panevojshme, meqë personat të cilët nuk mund ta realizojnë të drejtën e kompensimit nuk mund as
të përfitojnë, ndërsa personi që e ka realizuar, nënkuptohet se mund ta përfitojë deri në fund të jetës, meqë
kompensimi jepet për gjendjen përjetësisht të parikuperueshme të aftësive të kufizuara (neni 44 paragrafi 1).
Madje edhe nëse teoretikisht kjo gjendje mund të përmirësohet, përfitimi i kompensimit do të ndërpritej kur
do të ndërpritej aftësia e kufizuar mbi bazën e të drejtës së kompensimit.
Dispozita e kontestuar, pa dyshim, i përjashton personat të cilët e kanë mbushur moshën 65 vjeçare nga
mundësia e realizimit të së drejtës së kompensimit për shkak të aftësive të kufizuara, edhe pse kanë ndonjë lloj të aftësisë së kufizuar të parashikuar në nenin 44 paragrafin 1 të Ligjit për shkak të së cilës u sigurohet ky kompensim, pavarësisht nëse aftësia e kufizuar është shfaqur para ose pas përmbushjes së moshës
65 vjeçare – asnjë person me aftësi të kufizuara nuk mund të paraqes kërkesë për realizimin e të drejtës së
kompensimit pas përmbushjes së moshës 65 vjeçare. Krahasuesi i personave me aftësi të kufizuara, të cilët e
kanë mbushur moshën 65 vjeçare e më shumë, nuk mund ta realizojnë të drejtën e kompensimit për shkak
të aftësisë së kufizuar, janë personat me aftësi të kufizuara të cilët janë nën moshën 65 vjeçare dhe mund ta
realizojnë këtë kompensim dhe rrjedhimisht ta përfitojnë deri në fund të jetës. Për më tepër, mund të thuhet
se edhe njëra edhe pala tjetër janë në gjendje të njëjtë të aftësive të kufizuara, por janë në pozita të ndryshme
sa i përket realizimit dhe përfitimit të të drejtës së kompensimit vetëm për shkak të moshës së tyre.
Mosha si kusht për realizimin e së drejtës së kompensimit për personat me aftësi të kufizuara nga dispozita
e kontestuar për herë të parë është përcaktuar pikërisht me këtë ligj të miratuar në vitin 2019. Kompensimi për shkak të aftësisë së kufizuar eksitonte edhe në legjislacionin paraprak, në formë të ndryshme – si
kompensim për mobilitet dhe verbëri14 dhe si kompensim për shurdhëri (neni 84-b) ndërsa mosha asnjëherë
nuk ka qenë kusht për realizimin e tyre, por normalisht vetëm gjendja e aftësisë së kufizuar.
Duke e pasur parasysh atë që u tha më lartë, mbetet të shohim se si Gjykata Kushtetuese do të vendos
në lidhje me këto iniciativa të paraqitura dhe a do t’i merr parasysh rrethanat e legjislacionit tonë nacional
dhe praktikën e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg në lidhje me rastet në të cilat
është detektuar diskriminimi, dhe me këtë edhe shkelje e të drejtave të garantuara të njeriut.
14 Neni 84-а, Ligji për mbrojtje sociale, “Gazeta Zyrtare” nr.79/09 me të gjitha ndryshimet dhe plotësimet e ardhshme, përfun-

dimisht me “Gazetën Zyrtare” nr.51/18.
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SUNDIMI I SË DREJTËS DHE PARIMET
DEMOKRATIKE NË KOHË TË GJENDJES
SË JASHTËZAKONSHME А 15
Pandemia e koronavirusit COVID-19 shkaktoi krizë globale shëndetësore, ekonomike dhe sociale, e cila Republikën e Maqedonisë së Veriut (RMV) e gjeti të papërgatitur në kushte specifike para zgjedhjeve, me Kuvend
të shpërndarë dhe Qeveri teknike, e përbërë nga koalicioni i atëhershëm në pushtet dhe nga opozita.
Situata e jashtëzakonshme e shkaktuar nga kërcënimet e koronavirusit mbi shëndetin publik dhe
ekonominë, si dhe nevoja për ndërmarrjen e masave urgjente, ishin shkas që Qeveria teknike të propozojë
shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në vendin tonë.
Në situatë të mosekzistimit të aktit të veçantë ligjor i cili e rregullon gjendjen e jashtëzakonshme dhe në
kushte të Kuvendit të shpërndarë, në përputhje me nenin 125 të Kushtetutës, Presidenti i RMV, më datë 18 mars
të vitit 2020, për herë të parë shpalli gjendje të jashtëzakonshme në kohëzgjatje prej 30 ditësh, ndërsa pas skadimit të 30-të ditëve mori vendim për shpallje të gjendjes së re të jashtëzakonshme në kohëzgjatje prej 30 ditësh.
Me shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme u aktivizua neni 126 i Kushtetutës16 dhe neni 10 i Ligjit për
Qeverinë17 në të cilët është parashikuar se gjatë ekzistimit të gjendjes së luftës ose të jashtëzakonshme, nëse
nuk ekziston mundësia për thirrjen e Kuvendit, Qeveria, në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin, nxjerr urdhëresa me fuqi të ligjit për çështjet në kompetencë të Kuvendit. Ky autorizim i Qeverisë të nxjerr urdhëresa
me fuqi të ligjit zgjatë deri në përfundimin e gjendjes së luftës ose të jashtëzakonshme.
Në përmbledhjen e vet të mekanizmave të vendeve-anëtare për respektimin e demokracisë, sundimit të ligjit
dhe të drejtave të njeriut, në kuadër të krizës sanitare në lidhje me KOVID-1918, Këshilli i Evropës thekson se është
e pranueshme, gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme, qeveritë të kenë autorizim të përgjithshëm për të
nxjerr urdhëresa me fuqi ligjore me kusht që autorizimet e përgjithshme të kenë kohëzgjatje të kufizuar. Me
kohëzgjatjen e kufizuar duhet të përfshihen edhe masat që parashikohen me këto urdhëresa me fuqi ligjore.19
Në gjendjen e jashtëzakonshme sistemi i bashkëveprimit dhe i frenave, përkatësisht ndarja e pushtetit në
atë ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor, përkohësisht zëvendësohet me koncentrimin e pushtetit ligjvënës
dhe ekzekutiv në një autoritet – Qeverinë. Duke e pasur parasysh faktin se në këtë periudhë RMV kishte
Qeveri teknike, autorizimet e pushtetit ligjvënës dhe ekzekutiv kaluan në duart e qeverisë së përkohshme,
e cila është në situatë të ballafaqohet me sfidat në përpjekjet ta mbrojë popullatën nga shkaqet dhe pasojat
e pandemisë. Në kushte të mungesës së ligjit të veçantë i cili do ta rregullonte gjendjen e jashtëzakonshme,
veprimet juridike, kompetencat dhe aktet të cilët mund të miratohen, Kushtetuta për këto çështje është e
15 Sundimi i së drejtës dhe parimet demokratike në kohë të gjendjes së jashtëzakonshme. Artikull i publikuar në kuadër të pro-

jektit “Të drejtat e njeriut për të gjithë”, Instituti për të Drejtat e Njeriut. Shkarkuar nga: https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/
vladeenjeto-na-pravoto-i-demokratskite-nachela-vo-vreme-na-vonredna-sostojba
16 Neni 126, Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
17 Neni 10, Ligji për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Gazeta Zyrtare” nr. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 142/2016dheи 140/2018 dhe бр. 98/2019.
18 Këshilli i Evropës. 2020. Përmbledhje e mekanizmave për vendet-anëtare, Respektimi i demokracisë, sundimi i të drejtës dhe
të drejtat e njeriut në kuadër të krizës sanitare që ka të bëjë me COVID-19 (SG/Inf(2020)11). Shkarkuar nga: https://rm.coe.int/
covid-toolkit-ms-mkd/16809e3c21
19 Ibid f. 4
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“

paqartë. Me fjalë të tjera, parashtrohet pyetja për vëllimin si dhe
Shoqatat e qytetarëve hartuan një numër të
për garancitë e shtrirjes së urdmadh të raporteve gjatë vitit të kaluar, që kanë të
hëresave me fuqi të ligjit të cilat i
bëjnë me shkeljen e të drejtave të njeriut në kohë
miraton Qeveria, ndërsa të njëjtat
pandemie, por edhe me gjendjen e gjyqësorit,
duhet të ndërlidhen me shpalljen
realizimin e të drejtave në nivel lokal dhe
e gjendjes së jashtëzakonshme
gjendjen e korrupsionit. Në mënyrë plotësuese,
dhe me masat urgjente të cilat
shoqatat e qytetarëve raportet ua kanë dërguar
duhet të ndërmerren në këtë
edhe autoriteteve ndërkombëtare me qëllim që t’i
drejtim. Për më tepër, Këshilli
informojnë me gjendjen sa i përket realizimit të të
i Evropës, identifikon se sfida
drejtave të njeriut.*
kryesore shoqërore, politike dhe
juridike me të cilën ballafaqohen vendet në mënyrë efiçente duhet t’i përgjigjet kësaj krize, njëherësh duke siguruar se masat që do të
ndërmerren nuk do ta rrënojnë interesin e mirëfilltë afatgjatë për ruajtjen e vlerave themelore evropiane
të demokracisë, sundimin e së drejtës dhe liritë e njeriut. 21

„

Në më shumë hulumtime, raporte relevante dhe udhëzime të publikuara theksohet se është e detyrueshme
të sigurohet respektimi i sundimit të së drejtës dhe të parimeve demokratike të cilat duhet të prevalojnë gjatë
kohës së gjendjes së jashtëzakonshme. Kështu që gjatë miratimit të masave të ndryshme duhet të respektohet parimi i ligjshmërisë, parimi i proporcionalitetit, parimi i domosdoshmërisë dhe parimi i mosdiskriminimit. 22
Parimi i ligjshmërisë parashikon se çdo urdhëresë e re me fuqi të ligjit gjatë gjendjes së jashtëzakonshme
duhet të korrespondoj me Kushtetutën dhe ligjet dhe t’i nënshtrohet rishikimit nga autoriteti relevant, në
rastin tonë Gjykata Kushtetuese.
Është me rëndësi gjyqtarët të mund t’i shqyrtojnë kufizimet më serioze të të drejtave të njeriut të përfshira me urdhëresat me fuqi të ligjit. Këshilli i Evropës e parashikon mundësinë e prolongimit, përshpejtimit

„

“

Në këtë periudhë drejtësia thuaja se është e pamundur të realizohet, duke e pasur
parasysh faktin se gjyqësori është akoma më i pasivizuar se paraprakisht, veçanërisht për
shkak të numrit të madh të gjykimeve të prolonguara. Digjitalizimi është njëra nga mënyrat
e tejkalimit të kësaj gjendje, megjithatë, akoma nuk ka ndonjë plan ose program konkret
që të filloj një proces i këtillë. Digjitalizimi bartë me vete një sërë sfidash, veçanërisht
nga aspekti i realizimit të të drejtave të njeriut dhe i të drejtës për një gjykim të drejtë dhe
transparent. Si segment më problematik në procesin e digjitalizimit u theksuan mbrojtja
e të dhënave personale të qytetarëve dhe prezantimi i provave.*

* Konkluzione nga fokus-grupi të organizuara në kuadër të projekti “Të drejtat e njeriut për të gjithë” me përfaqësuesit e shoqatave të qytetarëve të cilët punojnë në fushën e të drejtave të njeriut, 19 dhe 20.10.2020

21 Këshilli i Evropës. 2020. Përmbledhje e mekanizmave për vendet-anëtare, Respektimi i demokracisë, sundimi i të drejtës dhe

të drejtat e njeriut në kuadër të krizës sanitare që ka të bëjë me COVID-19 (SG/Inf(2020)11). Shkarkuar nga: https://rm.coe.int/
covid-toolkit-ms-mkd/16809e3c21
22 Shih: Këshilli i Evropës. 2020. Përmbledhje e mekanizmave për vendet-anëtare, Respektimi i demokracisë, sundimi i të drejtës
dhe të drejtat e njeriut në kuadër të krizës sanitare që ka të bëjë me COVID-19 (SG/Inf(2020)11). Shkarkuar nga: https://rm.coe.int/
covid-toolkit-ms-mkd/16809e3c21; Kombet e Bashkuara. (2020). COVID-19 and Human Rights: We are all in this together (Policy
brief). Shkarkuar nga: https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/un_-_human_rights_
and_covid_april_2020.pdf; BiEPAG. (2020). The Western Balkans in Times of the Global Pandemic (Policy brief). Преземено од
https://biepag.eu/wp-content/uploads/2020/04/BiEPAG-Policy-Brief-The-Western-Balkans-in-Times-of-the-Global-Pandemic.
pdf; Kolozova et al. (2020). The State of Democracy in North Macedonia in the Times of the Covid-19 Pandemic (Policy brief).
Shkarkuar nga: http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/The-State-of-Democracy-in-North-Macedonia-in-theTimes-of-the-Covid-19-Pandemic.pdf Konkluzione nga fokus-grupi të organizuara në kuadër të projekti “Të drejtat e njeriut për të
gjithë” me përfaqësuesit e shoqatave të qytetarëve të cilët punojnë në fushën e të drejtave të njeriut, 19 dhe 20.10.2020
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ose trajtimit grupor të kategorive të caktuara të lëndëve, ndërsa autorizimi preliminar gjyqësor, në disa
raste, mund të zëvendësohet me ex-post kontrollin gjyqësor. 23
Parimi i proporcionalitetit e nënkupton miratimin e masave të cilat në mënyrë përkatëse do ta realizojnë
qëllimin e tyre legjitim. Veprimi në kohë krize e supozon miratimin e vendimeve të shpejta të cilat edhe pse
janë miratuar me qëllim të mirë, nuk e përjashtojnë mundësinë të kenë pasoja të paqëllimshme negative. Së
këtejmi, para se të miratohen këto masa, nga qeveria pritet ta rishikojë ekzistimin e bazës ekzistuese ligjore
dhe të vlerësojë nëse masat të cilat rezultojnë me kufizimin e të drejtave dhe lirive të njeriut janë rreptësishtë
të nevojshme, kundrejt masave alternative më pak të rrepta.
Nga ana tjetër, edhe pse zgjerimi i kufizimeve të disa të drejtave mund të arsyetohen plotësisht në kohë
të krizës, sanksionet e rrepta penale shkaktojnë shqetësim dhe duhet t’i nënshtrohen kontrollit të rreptë.
Situatat specifike nuk duhet të rezultojnë me sforcimin e mjeteve penale. Balanci i drejtë midis detyrimit
dhe parandalimit është po ashtu një nga mënyrat përkatëse që t’u përgjigjet kërkesave të proporcionalitetit.
Parimi i domosdoshmërisë kërkon që masat urgjente medoemos ta realizojnë qëllimin e tyre me ndryshimin minimal të rregullave dhe procedurave normale të vendimmarrjes demokratike. 24 СDuke e pasur
parasysh zhvillimin e shpejtë dhe të paparashikueshëm të krizës, mund të nevojiten delegime relativisht
të gjera ligjore, megjithatë, brenda rrethanave ato duhet të formulohen sa më ngushtë, në mënyrë që të
reduktohet potenciali eventual i keqpërdorimit. 25
Parimi i mosdisk riminimit është shumë relevant në kontekstin rrjedhës. Gjatë shqyrtimit të respektimit të këtij parimi shqyrtohet se me masat a bëhet diskriminim i paarsyeshëm midis kategorive të
ndryshme të njerëzve. 26
Sidoqoftë, pas nxjerrjes së Urdhëresave me fuqi të ligjit, Qeveria duhet të kujdeset
që të njëjtat në mënyrë përkatëse tua komunikojë publikut, me një arsyetim të qartë
dhe preciz për miratimin e masave relevante, qëllimin e tyre, shkaqet e miratimit,
si dhe pasojat e pritshme, me çka do të përjashtohet arbitrariteti i urdhëresave.
Një aspekt tjetër jashtëzakonisht i rëndësishëm i Urdhëresave me fuqi ligjore është zbatimi i tyre me qasje ndër-sektoriale e cila i parashikon zgjidhjet, përkatësisht masat të cilat do t’i marrin parasysh të gjitha
aspektet e nevojave të qytetarëve.
Nga kjo që u tha më lartë mund të konkludojmë nevojën që Urdhëresat me fuqi të ligjit dhe masat të cilat i
miraton Qeveria të jenë të ligjshme, proporcionale, të domosdoshme dhe jodiskriminuese, të kenë kohëzgjatje
të kufizuar dhe duhet të kenë qasje minimalisht të imponueshme në mënyrë që të mbrohet shëndeti i njerëzve.
Në periudhën e kaluar Qeveria nxori një sërë urdhëresa me fuqi të ligjit që kanë të bëjnë me mbrojtjen
e shëndetit të njerëzve, një varg të masave ekonomike, si dhe urdhëresa që kanë të bëjnë me veprimin e
vazhduar të dokumenteve të caktuara dhe me veprime të tjera.
Në kuadër të hulumtimit në lidhje me atë se COVID-19 a paraqet rrezik për demokracinë, vendi ynë është
pozicionuar në mesin e vendeve të cilat kanë miratuar masa tepër restriktive si përgjigje ndaj pandemisë,
të cilat përfshijnë: masa joproporcionale për orën policore, kufizim të tepërt të lëvizjes dhe dënime të
23 Këshilli i Evropës. 2020. Përmbledhje e mekanizmave për vendet-anëtare, Respektimi i demokracisë, sundimi i të drejtës dhe

të drejtat e njeriut në kuadër të krizës sanitare që ka të bëjë me COVID-19 (SG/Inf(2020)11). Shkarkuar nga: https://rm.coe.int/
covid-toolkit-ms-mkd/16809e3c21
24 Parimi i domosdoshmërisë në mënyrë të drejtpërdrejtë nuk ka të bëjë me kontekstin e masave institucionale gjatë gjendjes së
jashtëzakonshme, por mund të nxirret nga kërkesa e proporcionalitetit dhe nevojës për masa urgjente në fushën e të drejtave
të njeriut-shih: paragrafin 71. Komisioni i Venecias. (2016). Opinioni për draft ligjin kushtetues për “Mbrojtjen e kombit” të
Francës (CDL-AD(2016)006). Shkarkuar nga: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)006-e
25 Këshilli i Evropës. 2020. Përmbledhje e mekanizmave për vendet-anëtare, Respektimi i demokracisë, sundimi i të drejtës dhe
të drejtat e njeriut në kuadër të krizës sanitare që ka të bëjë me COVID-19 (SG/Inf(2020)11I Shkarkuar nga https://rm.coe.int/
covid-toolkit-ms-mkd/16809e3c21
26 Paragrafët 182-190.А. dhe të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar (GS). 3455/05. (GjEDNj, 19 shkurt 2009). https://www.refworld.org/pdfid/499d4a1b2.pdf
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larta. 27 Për më shumë, në publikimin e përkushtuar Ballkanit Perëndimor në kohë të pandemisë globale,
masat e Qeverisë teknike të vendit tonë janë vlerësuar si tepër restriktive, shpeshherë pa një efekt mirë të
menduar pozitiv në luftën kundër pandemisë, përveç artikulimit të sinjaleve autoritare deri te popullata. 28
Kapacitetet e ulëta të sistemit shëndetësorë dhe besimi i dobët në marrëdhëniet midis qytetarëve dhe
shtetit, përkatësisht mentaliteti i qytetarëve, janë pjesë të justifikimeve për masat restriktive nga ana e
institucioneve relevante29 .

„

Në nivel lokal qytetarët nuk i njohin sa duhet të drejtat e tyre dhe nuk kanë
informacione se ku dhe si mund t’i mbrojnë, dhe së këtejmi nuk ka numër të
madh të denoncimeve në lidhje me shkeljet e të drejtave të tyre në nivel lokal.
Ndërgjegjësimi bëhet vetëm në lidhje me të drejtën e mjedisit të shëndetshëm
jetësor, megjithatë, qytetarët nuk janë të informuar për mënyrën dhe mekanizmat e
mbrojtjes së kësaj të drejte. Nga na tjetër, mbrojtja shëndetësore është vështirësuar,
ndërsa në shumë vende është e pa-aksesshme në kohë të pandemisë.*

Edhe pse urdhëresat me fuqi ligjore miratohen për parandalimin
dhe luftimin e shkaqeve dhe pasojave të pandemisë, megjithatë,
në situatë kur nuk ka kurrfarë
mbikëqyrje nga Kuvendi, theksohet nevoja e mbikëqyrjes së respektimit të sundimit të së drejtës
dhe vlerave demokratike nga autoritetet e tjera relevante.

„

Sa u përket mekanizmave për mbrojtje
dhe mbështetje u theksua se qytetarët kanë
mosbesim të madh ndaj institucioneve, dhe
për këtë shkak një numër i madh i rasteve të
denoncuara të shkeljeve të të drejtave nuk janë
procesuar. Vlerësimi i përgjithshëm për punën
e institucioneve konsiston me atë se janë bërë
pasive dhe nuk u janë përgjigjur nevojave të
qytetarëve gjatë kohës së gjendjes së krizës.
Konkluzioni i njëjtë i është adresuar edhe punës
së Avokatit të Popullit, i cili vazhdoi të punojë
në hije, në vend që të jetë institucioni i parë në
mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe qytetarit.

“
“

Këtu, duhet të theksohet rëndësia
e Gjykatës Kushtetuese si kontrollor i vetëm vendas, kompetenca
kushtetuese e të cilës është mbrojtja e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së urdhëresave të miratuara me fuqi të Ligjit. Në këtë drejtim, krahas disa iniciativave, Gjykata Kushtetuese
e RMV për herë të parë veproi sipas detyrës zyrtare, duke e vlerësuar kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e pesë
urdhëresave me fuqi të ligjit, me ç’rast vendosi të ngrejë procedurë për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë për tri urdhëresa të kontestuara.30 Veç tjerash, Gjykata Kushtetuese informoi se në Gjykatë janë paraqitur
iniciativa për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së të gjitha urdhëresave të miratuara me fuqi të ligjit, me ç’rast të njëjtat do të jenë objekt shqyrtimi nga ana e Gjykatës, në mbledhjet e ardhshme. Është me rëndësi
të theksohet se çdo intervenim dhe tentativë për ndikim mbi vendimet e Gjykatës Kushtetuese nënkupton minim
të pushtetit të vetëm i cili është kontrollor i pushtetit ekzekutiv në gjendjen e këtillë.
Nuk guxon të shpërfillet rëndësia e Avokatit të Popullit gjatë kufizimit joproporcional dhe diskriminues të të
drejtave të njeriut, por as e organizatave qytetare të cilat me vigjilencë e ndjekin gjendjen e respektimit të të drejtave të njeriut në kushte të gjendjes së jashtëzakonshme si dhe justifikimi i urdhëresave të cilat i nxjerr Qeveria.
27 Lührmann, A., Edgell, A. B., & Maerz, S. F. (2020). Pandemic Backsliding: Does Covid-19 Put Democracy at Risk? (Policy brief

No. #23). https://www.v-dem.net/media/filer_public/52/eb/52eb913a-b1ad-4e55-9b4b-3710ff70d1bf/pb_23.pdf

28BiEPAG. (2020). The Western Balkans in Times of the Global Pandemic (Policy brief). Shkarkuar nga: https://biepag.eu/wp-con-

tent/uploads/2020/04/BiEPAG-Policy-Brief-The-Western-Balkans-in-Times-of-the-Global-Pandemic.pdf

29 Kolozova et al. (2020). The State of Democracy in North Macedonia in the Times of the Covid-19 Pandemic (Policy brief).

Shkarkuar nga: http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/The-State-of-Democracy-in-North-Macedonia-in-theTimes-of-the-Covid-19-Pandemic.pdf
30 Më shumë në: Gjykata Kushtetuese. (2020, prill 28). Komunikatë. Shkarkuar nga: http://ustavensud.mk/?p=19001
* Konkluzione nga fokus-grupi të organizuara në kuadër të projekti “Të drejtat e njeriut për të gjithë” me përfaqësuesit e shoqatave të qytetarëve të cilët punojnë në fushën e të drejtave të njeriut, 19 dhe 20.10.2020
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MBROJTJA E TË DREJTAVE TË VNJERIUT NË
KOHË TË KUSHTEVE TË JASHTËZAKONSHME 30
Të gjitha vendet nënshkruese të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNj) kanë mundësi në
bazë të Konventës të derogojnë detyrime të caktuara të cilat burojnë nga Konventa për një kohë të caktuar
dhe nën kushte të caktuara, përkatësisht nëse ekziston “gjendje e jashtëzakonshme”, luftë ose rrezik tjetër
i përgjithshëm i cili e rrezikon jetën e qytetarëve. 33 Neni 15 parashikon kushte materiale dhe procesuale me
qëllim që derogimi të konsiderohet si i lejueshëm.
Megjithatë, derogimi nuk guxon ta përfshijë nenin 2 (e drejta e jetës), nenin 3 (ndalimi i torturës), nenin
4 (1) (ndalimi i skllavërisë dhe punës me detyrim), nenin 7 (nuk ka dënim pa ligj), nenin 4 të Protokollit 7
(gjykim dhe dënim dy herë për vepër të njëjtë), si dhe Protokollin 13 (veçanërisht nenin 2) dhe Protokollin
6 (veçanërisht nenin 3).
Masat të cilat janë ndërmarrë nga shteti duhet të jenë proporcionale me synimin që duhet ta arrijnë. Në
përputhje me Kushtetutën e RMV “Liritë dhe të drejtat e njeriut dhe qytetarit mund të jenë të kufizuara
gjatë kohës së luftës ose gjendjes së jashtëzakonshme sipas dispozitave të Kushtetutës. Kufizimi i lirive
dhe të drejtave nuk mund të jetë diskriminues mbi bazën e seksit, racës, ngjyrës së lëkurës, gjuhës, fesë,
origjinës kombëtare ose sociale, pozitës pronësore ose shoqërore. Kufizimi i lirive dhe të drejtave nuk ka
të bëjë me të drejtën e jetës, torturën, trajtimin apo dënimin mizor, çnjerëzorë, përçmues dhe ndëshkues,
me përcaktimin juridik të veprave të ndëshkueshme dhe dënimeve, si dhe me lirinë e besimit, vetëdijes,
mendimit, shprehjes publike të lirë të mendimit dhe besimit fetar.“ 34

!

„

Pjesëtarët e bashkësisë rome u apostrofuan si njëri nga grupet më vulnerabile
në periudhën e kaluar, duke e pasur parasysh margjinalizimin dhe përjashtimin
e vazhdueshëm, si dhe statusin social. Ata ballafaqohen me mospasje të aksesit në
ujë të pijshëm dhe energji elektrike, por edhe me pamundësinë që të blejnë maska
mbrojtëse, që i bën jashtëzakonisht fragjil ndaj virusit.

“

Gjatë kohës së pandemisë numri i personave LGBT të cilët kanë kërkuar
mbështetje nga shoqatat e qytetarëve është rritur për 50% në krahasim me vitin
paraprak, ndërsa më së shumti në pjesën e mbështetjes psikologjike. Para 3
muajsh u hap Linja e parë Nacionale për mbështetjen e personave LGBT, ku për 3
muaj mbështetje kanë kërkuar 30 persona të këtij komuniteti. Lëvizja e kufizuar
e personave LGBT kontribuon që kohën më të madhe ta kalojnë në shtëpi, dhe me
këtë të jenë më të nënshtruar ndaj dhunës.*

32 Mbrojtja e të drejtave të njeriut në kushte të jashtëzakonshme. Artikull në kuadër të projektit “Të drejtat e Njeriut për të gjithë”. Insti-

tuti për të Drejtat e Njeriut”. Shkarkuar nga: https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/zashtita-na-chovekovite-prava-vo-vonredni-uslovi

33 Sipas nenit 15 “Derogimi në rast të gjendjes së jashtëzakonshme”, këtë mundësi e kanë në dispozicion në rast të “luftë ose

ndonjë rrezik tjetër i përgjithshëm, i cili e rrezikon jetën e kombit.

34 Neni 54, Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

* Konkluzione nga fokus-grupi të organizuara në kuadër të projekti “Të drejtat e njeriut për të gjithë” me përfaqësuesit e shoqatave të qytetarëve të cilët punojnë në fushën e të drejtave të njeriut, 19 dhe 20.10.2020
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Parimi i mosdiskriminimit është jashtëzakonisht i rëndësishëm në kontekstin rrjedhës dhe sipas Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Gjatë vlerësimit të masave të derogimit në lidhje me atë se të njëjtat a kanë qenë “rreptësishtë” të nevojshme” sipas nenit 15 të Konventës, gjykata do ta shqyrtonte edhe
atë nëse masat diskriminojnë pa arsye kategori të ndryshme të personave. Gjithashtu, forma të caktuara të
diskriminimit mund të ngriten edhe nën “trajtimin degradues” i cili është përcaktuar në nenin 3, ndërsa ky
nen nuk mund të derogohet në asnjë rast. Përveç kësaj, fakti që nuk janë marrë parasysh nevojat specifike
të personave të caktuar të cilët i përkasin grupit më të pafavorshëm të qytetarëve, mund të rezultojë me
diskriminim. Në këtë mënyrë, ndalimi i diskriminimit mund të ketë detyrime që të ndërmerren masa pozitive në mënyrë që të arrihet barazia esenciale. 36

“

„

Në periudhën e kaluar një numër i madh i grave kanë kërkuar ndihmë
juridike për mbrojtje nga dhuna në familje. Megjithatë, një numër i madh i tyre
vendosin të mos ngrenë procedurë për mbrojtje, për shkak të mosbesimit ndaj
institucioneve. Së këtejmi, nuk befason fakti që sipas të dhënave të institucioneve
numri i denoncimeve për dhunë në familje nuk është rritur, edhe pse në vitet
paraprak ka shënuar rritje të vogël. Viktimat e dhunës në familje nuk kanë
mbrojtje efikase, as në procedurat gjyqësore, meqë një numër i madh i seancave
gjyqësore prolongohen dhe nuk ricaktohen në afate të shkurtra kohore, me ç’rast
cenohet parimi i urgjencës së këtyre lëndëve. Në ndërkohë, viktimat e dhunës
në familje janë pa mbrojtje dhe me mundësi që dhuna të përsëritet. Si rezultat
i reagimeve jo në kohë të duhur nga institucionet, janë regjistruar 4 raste të
femicidit në 6 muajt e kaluar.
Gratë nga mjediset rurale nuk kanë qasje në mbrojtjen shëndetësore ndërsa
obligimet shtëpiake u janë shumëfishuar. Nga ana tjetër, një pjesë e madhe e tyre janë
punëtore të pa regjistruara, joformale, dhe për këtë shkak nuk mund të realizojnë
shumë të drejta në mesin e të cilave edhe të drejtën e mbrojtjes shëndetësore.*

Përkrah faktit se vëllimi i masave të ndërmarra, si përgjigje ndaj kërcënimit rrjedhës të COVID-19 dhe
mënyrës së zbatimit, në masë të konsiderueshme dallojnë nga shteti në shtet, masat specifike të ndërmarra në kuadër të luftës kundër përhapjes së virusit me sa duket do të ngrenë çështje në lidhje me pasojat e
tyre potencialisht diskriminuese. Për shkak të standardit të ulët jetësor, varfërisë dhe strehimit joadekuat
një pjesë e popullatës ballafaqohet me fragjilitet më të madh, sfida dhe rreziqe gjatë ballafaqimit me situatën e krijuar të re.

“

„

Qendrat për punë sociale me kapacitet të reduktuar për shkak të punës në turne,
për shkak të së cilës komunitetet e margjinalizuara nuk mund të marrin trajtim
adekuat. Shoqata e qytetarëve Reaktor i ka testuar linjat nacionale për mbështetjen e
grupeve të ndryshme të qytetarëve dhe nuk kanë pasur sukses ta realizojnë thirrjen
ose kanë pasur sukses pas thirrjes së pestë, me çka është konstatuar joefikasitet
absolut i linjave për mbështetje. Konkluzioni i shoqatave të qytetarëve korrespondon
me atë se ato e marrin rolin e mbështetjes së qytetarëve në kohë krize për shkak të
joefikasitetit të plotë të sistemit, por megjithatë nuk janë të përfshirë në përpilimin
e masave për mbështetjen e qytetarëve në kohë të krizës, dhe as në përpilimin e
programit për tejkalimin e krizës. Rrjedhimisht me këtë, masat për mbështetjen e
qytetarëve nuk i përfshijnë komunitetet më vulnerabile dhe më të margjinalizuara
dhe të njëjtat janë të pa aksesshme për pjesën më të madhe të këtyre grupeve.*

* Konkluzione nga fokus-grupi të organizuara në kuadër të projekti “Të drejtat e njeriut për të gjithë” me përfaqësuesit e shoqatave të qytetarëve të cilët punojnë në fushën e të drejtave të njeriut, 19 dhe 20.10.2020
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“

Për shembull, e drejta e arTë drejtat e fëmijëve janë më pak vizibile
simit, siç është parashikuar në
gjatë gjithë periudhës së krizës, edhe pse u janë
Konventë (neni 2 i Protokollit nr.
cenuar shumë të drejta, veçanërisht e drejta e
1) dhe në Kartën Sociale Evropiarsimit, e drejta e takimit me prindërit, në rastin
ane (neni 17), në parim duhet të
kur prindërit nuk jetojnë bashkë, e drejta e
sigurohet, edhe pse mënyra e
mbrojtjes nga dhuna dhe e drejta të marrin pjesë
sigurimit kërkon një adaptim të
në proceset e vendimmarrjes që kanë të bëjnë
caktuar. Në rastin tonë bëhet fjalë
me të drejtat e tyre.*
për ndjekjen e mësimit përmes
onlajn mekanizmave. Megjithatë,
duhet t’i përkushtohet vëmendje
e veçantë në mënyrë që të sigurohet se anëtarëve të grupeve vulnerabile u është siguruar e drejta e arsimit
dhe kanë qasje të njëjtë në arsim, përkatësisht në mjetet dhe materialet për ndjekjen e mësimit të këtillë
të përshtaturа. 38

„

Përveç sigurimit të mjeteve dhe materialeve, duhet të sigurohen edhe kushte përkatëse për ndjekjen
e mësimit onlajn, si për nxënësit ashtu edhe për mësimdhënësit. Mësimdhënësve duhet t’u ofrohen udhëzime të caktuara për mësimnxënien onlajn nga burime relevante me rekomandime konkrete, si dhe
të mbahen trajnime të shkurtra për përdorimin adekuat të mekanizmave onlajn, që nënkupton se do të
unifikohej mënyra e procesit mësimor në mënyrë që mësimdhënësit të kenë mundësi për realizimin efikas
të detyrës së tyre. Nga procesi mësimor i cili realizohet përmes përdorimit të mësimit onlajn nuk duhet
të përjashtohen personat me aftësi të kufizuara ndërsa procesi i këtillë arsimor duhet të jetë inkluziv dhe
i aksesshëm për të gjithë. 39 Bëhen përpjekje për unifikimin e procesit mësimor parashkollor dhe shkollor 40 , por akoma ka kontradikta për të cilat nevojitet një analizë e detajuar në lidhje me pasojat potenciale
diskriminuese të cilat do të rezultonin nga masat e ndërmarra.
Disa forma të caktuara të diskriminimit, të cilat mund të përfshihen në “trajtimin degradues”, janë vizibile
edhe në kuadër të sigurimit të nivelit përkatës të mbrojtjes shëndetësore për personat e privuar nga liria. Kjo
ka të bëjë me të drejtën e jetës (Neni 2 i Konventës) dhe ndalimin e torturës dhe trajtimin apo dënimit mizor,
çnjerëzor ose poshtërues (Neni 3 i Konventës), si dhe me të drejtën për mbrojtje shëndetësore (Neni 11 nga
Karta e reviduar Sociale Evropiane). 41 ). Konventa vazhdimisht kërkon nga vendet nënshkruese të sigurojnë
nivel adekuat të mbrojtjes shëndetësore për persona të cilët janë privuar nga liria. 42 Komiteti Evropian për
Parandalimin e Torturës (CPT) lëshoi një Komunikatë për parimet në lidhje me trajtimin e personave të priv-

* Konkluzione nga fokus-grupi të organizuara në kuadër të projekti “Të drejtat e njeriut për të gjithë” me përfaqësuesit e shoqatave të qytetarëve të cilët punojnë në fushën e të drejtave të njeriut, 19 dhe 20.10.2020

38 Mediat njoftuan se mbi 800 nxënës nga Shuto Orizara, të cilët e ndjekin procesin mësimor në Shkollën Fillore “ Vëllezërit Ramiz

39

40

41

42

dhe Hamid” nuk e ndjekin procesin mësimor për shkak të mospasjes së kompjuterëve dhe internetit tek shumica e fëmijëve,
me ç’rast edhe shkolla nuk e realizon procesin mësimor. Shteti, meqë nuk ka siguruar kushte adekuate për të gjithë, për realizimin e të drejtës së arsimit e ka shkelur këtë rregull dhe ka shkaktuar diskriminim ndaj këtij grupi të nxënësve.
Prindërit ankohen se nuk ka inkluzion në procesin arsimor. Kërkojnë asistentë shtëpiak. Veç tjerash, nuk ka materiale didaktike
nëpër shkolla, dhe as kuadër mësimor të trajnuar në mënyrë adekuate. Statistikat vënë në dukje se shkollat kërkojnë të sigurohen 334 asistentë mësimor, që është për katër herë më shumë nga numri aktual. Në 16 shkolla fillore në Shkup nuk kanë plan të
posaçëm individual, ndërsa prindërit në dy prej këtyre shkollave kanë refuzuar t’i dërgojnë fëmijët e tyre me aftësi të kufizuara
ta ndjekin mësimin. Fokus. (2019, dhjetor 3). Fëmijët me aftësi të kufizuara akoma nuk kanë arsim adekuat, reagojnë prindërit.
Shkarkuar nga: https://fokus.mk/detsata-so-poprechenost-se-ushte-nemaat-soodvetno-obrazovanie-reagiraat-roditelite/
Shembull: Ministria e Punës dhe Politikës Sociale MPPS: Materiale edukative, lojëra dhe aktivitete për fëmijët nga mosha 3
deri në moshën 6 vjeçare në platformën EDUINO. Shkarkuar nga: http://www.mtsp.gov.mk/pocetna-ns_article-mtsp-edukativni-materijali-igri-i-aktivnosti-za-deca-od-3-do-6-godini-na-platformata-eduino.nspx
Pika 3.1. Këshilli i Evropës. 2020. Përmbledhje e mekanizmave për vendet-anëtare, Respektimi i demokracisë, sundimi i të
drejtës dhe të drejtat e njeriut në kuadër të krizës sanitare që ka të bëjë me COVID-19 (SG/Inf(2020)11). Shkarkuar nga: https://
rm.coe.int/covid-toolkit-ms-mkd/16809e3c21
Shih Hudobin kundër Rusisë nr. 59896/00, 26 tetor 2006; Siç theksoi CPT në Komunikatën për parimet në lidhje me trajtimin
e personave të privuar nga liria në kontekst të pandemisë me koronavirusi (COVID-19), “Niveli joadekuat i mbrojtjes shëndetësore shpejt mund të rezultojë në situata të cilat i ngërthen nocioni “trajtimi çnjerëzorë dhe poshtërues”
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uar nga liria në kontekst të pandemisë me COVID-1943. Ato kanë të bëjnë me vende të ndryshme, duke i përfshirë edhe hapësirat e ndalimit në polici, institucionet ndëshkuese-korrektuese, qendrat e pranimit të migrantëve, spitalet psikiatrike dhe institucionet për mbrojtje sociale, si dhe me institucione të sapo formuara
të ndryshme ose me zona ku personat vendosen në karantinë në kontekst të pandemisë COVID-19. Mospasje
të higjienës dhe kushtet substandarde, kujdesi i pamjaftueshëm mjekësor, joefikasiteti i ndihmës juridike,
janë vetëm një pjesë e problemeve të cilat e vënë në dukje trajtimin johuman dhe jopërkatës të personave të
dënuar ose të privuar nga liria. Së këtejmi, parashtrohet pyetja cilat masa ndërmerren në kuadër të sigurimit
të së drejtës për jetë dhe ndalimin e torturës dhe trajtimin johuman dhe poshtërues.

“

„

Më së paku informacione të aksesshme ka për personat në institucionet e
mbyllura, të cilat janë jashtëzakonisht të ekspozuara ndaj virusit, duke i pasur
parasysh kushtet në të cilat janë vendosur dhe kohën e limituar që e kalojnë në
hapësira të hapura. Në mënyrë plotësuese është i kufizuar edhe komunikimi me
botën e jashtme, përmes ndërprerjes së përkohshme të vizitave nëpër burgje.
Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut raportoi se për mënyrën e realizimit të
vizitave kanë informacione vetëm nga Burgu i Shkupit, i cili i ka njoftuar se vizitat
e personave të paraburgosur zhvillohen veç e veç dhe pa kontakt, në hapësirën
për vizita të personave të paraburgosur, ndërsa pas çdo vizite bëhet dezinfektimi
i hapësirës. Nga ana tjetër, vizitat e personave të dënuar janë të ndaluara, ndërsa
për komunikimin me botën e jashtme janë siguruar dy telefona celularë deri te të
cilët personat e dënuar kanë qasje sipas nevojës. Sa u përket fëmijëve në burgjet
për të mitur nuk ka kurrfarë informacione për gjendjen e tyre, madje as për
komunikimin e tyre me botën e jashtme.*

Në drejtim të derogimit të Konventës, jashtëzakonisht e rëndësishme është transparenca e plotë
e procesit dhe sqarimi i detajuar në lidhje me nevojën, bazën, qëllimet, vëllimin dhe kohëzgjatjen e
gjendjes së jashtëzakonshme dhe kufizimet e të drejtave të caktuara. Së këtejmi, duhet të merret parasysh se proporcionaliteti dhe domosdoshmëria janë elementë të cilët duhet të respektohen gjatë gjithë
kohëzgjatjes së derogimit.

„

“

Marrëdhëniet e punës dhe të drejtat e punëtorëve u theksuan si njëra nga fushat
më kritike në të cilën qytetarët kërkojnë më së shumti ndihmë nga shoqatat e
qytetarëve, veçanërisht në pjesën e industrisë së tekstilit. Mbrojtje më së shpeshti
kërkohet nga Inspektorati i Punës, i cili është apostrofuar si veçanërisht aktiv gjatë
kësaj periudhe por edhe mbrojtje nga gjykatat.*

43 Komiteti për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit Çnjerëzor i Këshillit të Evropës. (2020, mars 20). COVID-19: Council of Eu-

rope anti-torture Committee issues “Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty”.
Shkarkuar nga: https://www.coe.int/en/web/cpt/-/covid-19-council-of-europe-anti-torture-committee-issues-statement-ofprinciples-relating-to-the-treatment-of-persons-deprived-of-their-liberty* Konkluzione nga fokus-grupi të organizuara në kuadër të projekti “Të drejtat e njeriut për të gjithë” me përfaqësuesit e shoqatave të qytetarëve të cilët punojnë në fushën e të drejtave të njeriut, 19 dhe 20.10.2020
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IMPLIKIME MBI LIRINË E LËVIZJES GJATË
KOHËS SË PANDEMISË COVID-19 43
КKoncepti i respektimit dhe parandalimit të të drejtave të njeriut nga keqpërdorime të mundshme, në
vetvete më shumë e shpreh karakterin moral të këtyre të drejtave, sesa natyrën e tyre juridike dhe sanksionimin në norma juridike. Të drejtat e njeriut, si të drejta natyrore dhe të pakontestueshme, proklamojnë standarde gjerësisht të vendosura, me qëllim, mes tjerash, ta kufizojnë fuqinë e shtetit dhe të vendosin balancë midis respektimit të të drejtave dhe lirive fundamentale dhe reflektimit të fuqisë së shtetit
përmes realizimit të autorizimeve të tij mbi qytetarët e vet.
Ky balancë u çrregullua thellësisht me fillimin e pandemisë të shkaktuar nga koronavirusi (COVID-19),
i cili për gjithmonë e ndryshoi perceptimin e jetës së deritanishme pa kufizime, duke e vënë mbrojtjen e
shëndetit kolektiv në nivelin primar në llogari të restriksioneve të vendosura mbi të drejtat e njeriut. Republika e Maqedonisë së Veriut nuk ishte përjashtim sa i përket ndërmarrjes së masave me të cilat u kufizuan disa të drejta të caktuara të njeriut, fillimisht duke u nisur nga liria e lëvizjes, e drejta e shprehjes, e
drejta e jetës private dhe familjare, mbrojtja e të dhënave personale dhe ngjashëm.
Liria e lëv izjes v is-à-v is restrikcioneve të imponuara për mbrojtjen e shëndetit të njerëzve
Liria e lëvizjes është njëra nga të drejtat elementare të njeriut e parashikuar në shumë konventa ndërkombëtare, dhe njëherësh edhe njëri nga postulatet mbi të cilët bazohet Bashkimi Evropian. Liria e lëvizjes e
shënon fluktuacionin e njerëzve në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar, si dhe mundësinë për realizimin e
progresit ekonomik, arsimor, social dhe shoqëror.
Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNj), në Protokollin nr. 4, nenin 2, lirinë e lëvizjes e përkufizon si të drejtë të çdo personi i cili ligjërisht qëndron në territorin e një shteti të mundet lirisht të lëvizë brenda
tij, lirisht ta zgjedh vendin e tij të qëndrimit, por edhe lirisht të largohet nga çdo shtet, duke e përfshirë edhe
shtetin e vet. Meqë bëhet fjalë për të drejtën relative, e cila mund të kufizohet kur bëhet fjalë për mbrojtjen
e shëndetit të njerëzve gjatë shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme (si në rastin konkret thuaja se në të
gjitha shtetet e Evropës, me përjashtim të Suedisë), kështu që KEDNj parashikon mundësi për instalimin e restriksioneve edhe atëherë kur ato janë parashikuar me ligj dhe paraqesin masa të domosdoshme në interes
të sigurisë nacionale, ruajtjes së rendit publik, parandalimit të veprave penale, mbrojtjes së shëndetit ose
mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të të tjerëve në një shoqëri demokratike.
Koronavirusi e testoi (mos) gatishmërinë në nivel botëror të shteteve që të ballafaqohen me krizën shëndetësore, ndërsa pastaj edhe me krizën e rëndë ekonomike të shkaktuar nga kufizimet e lirisë së lëvizjes.
Shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme ishte hapi i parë drejt kufizimit të të drejtave të njeriut, e
shoqëruar me inkorporimin e masave akoma më restriktive me të cilat kufizohet liria e lëvizjes në formë
të masave për izolim dhe karantinë, me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik.
Në kontekstin e kësaj që u tha më lartë, mbetet të shohim se si Gjykata Evropiane
e të Drejtave të Njeriut në Strasburg do të vlerësojë nëse dhe cilat të drejta të njeriut
janë shkelur gjatë kohës së pandemisë. Megjithatë, është e pakontestueshme se
duhet të vendoset balancë midis mbrojtjes së shëndetit kolektiv dhe respektimit
të të drejtave të njeriut. Realizimi i një të drejte nuk duhet të bëhet në llogari të
shkeljes së ndonjë të drejte tjetër të njeriut.
45 Stefanovska, Vesna. (2020, shtator 4). Implikime mbi lirinë e lëvizjes gjatë kohës së pandemisë COVID-19. Blog për të drejtat e

njeriut në kuadër të projektit “Të drejtat e njeriut për të gjithë”. Shkarkuar nga: https://www.ihr.org.mk/mk/platforma/implikacii-vrz-slobodata-na-dvizhenje-za-vreme-na-pandemijata-kovid-19
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PROGRAMI PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS
I INSTITUTIT PËR TË DREJTAT E NJERIUT
Tabela 1.
Gjithsej mesazhe për ndihmë juridike falas në periudhën kohore nga muaji korrik deri në muajin nëntor të
vitit 2020 të arritura në IDNj
Baza

Numri

Numri i përgjithshëm i mesazheve të arritura

119

Pyetje çka është NJF

57

Marrëdhënie pune

13

Qëndrimi i të huajit në RMV

1

E drejta pronësore

7

Konteste dhe procedura gjyqësore

10

Ekzekutimi

5

Mbrojtja sociale

13

E drejta familjare

4

E drejta tatimore

1

Shtetësia

2

Kushte për ndihmë juridike sekondare

2

Kushte për hyrje në shtet

1

Mospasje përgjigje nga institucionet

3

Instituti për të Drejtat e Njeriut, brenda periudhës 5 mujore, pranoi 119 mesazhe përmes medias sociale
Facebook ose përmes mail-it zyrtar të Institutit. Nga këto mesazhe thuaja se gjysma ose më saktësisht
47% kanë të bëjnë me atë se çka nënkupton ndihma juridike falas. Kjo na çon në konkluzionin se një pjesë
e madhe e popullatës nuk është e njoftuar me mundësinë e ndihmës juridike falas, kur do të ballafaqohen
me ndonjë problem juridik. Me promovimin e Ligjit për ndihmë juridike falas, në ditën e drejtësisë evropiane, nga Ministria e Drejtësisë, mund të pritet se në të ardhmen qytetarët e Republikës së Maqedonisë
së Veriut do të njoftohen me konceptin e ndihmës juridike falas dhe do t’u drejtohen shoqatave të autorizuara dhe klinikave juridike për çështje të caktuara juridike.
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„

“

Qasja në drejtësi u theksua si problemi më serioz për qytetarët, veçanërisht për
pjesëtarët e komuniteteve të margjinalizuara, si dhe për qytetarët e mjediseve
rurale. Qytetarët fizikisht nuk mund të arrijnë deri te institucionet, dhe as deri
te organizatat të cilat ofrojnë ndihmë juridike falas dhe për këto shkaqe janë të
pamundësuar të pranojnë këshillë juridike, si dhe të grenë procedurë për mbrojtjen
e të drejtave të tyre. Veç tjerash, qytetarët nuk kanë njohuri të duhura për Ligjin
për ndihmë juridike falas dhe nuk kanë informacione se si mund të pranojnë
mbështetje juridike nga shoqatat e regjistruara të qytetarëve.*

Nga analiza e mesazheve të pranuara të tjera mund të vërehet se pjesa më e madhe e qytetarëve
kanë kërkuar ndihmë juridike primare për çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e punës dhe
mbrojtjen sociale.
Sa u përket marrëdhënieve të punës, IDNj pranoi më shumë pyetje juridike nga fusha të ndryshme të të drejtës së punës për të cilat u dha informacione të përgjithshme juridike ose këshilla të përgjithshme juridike.
Pjesa më e madhe e pyetjeve nga kjo fushë kanë të bëjnë me personat e papunësuar ose të cilët e kanë
humbur vendin e tyre të punës dhe cilit institucion t’i drejtohen, si persona të papunësuar, me qëllim të
gjetjes më të lehtë të vendit të punës.
Pjesa më e madhe e pyetjeve nga fusha e mbrojtjes sociale kanë të bëjnë me atë se cilat janë kushtet e
realizimit të së drejtës së ndihmës së garantuar minimale dhe ku mund të realizohet kjo e drejtë. Përveç
për ndihmën e garantuar minimale IDNj pranoi pyetje në lidhje me atë se cilat janë kushtet për realizimin
e të drejtës së shtesës për fëmijë dhe të drejtës së kompensimit në para për ndihmë dhe përkujdesje nga
person tjetër.
IDNj pranoi edhe dhjetë pyetje nga persona të cilët tanimë janë në procedura të caktuara para institucioneve ose gjykatave të caktuara. Pyetjet kanë të bëjnë me atë se ku mund të ankohen për shkak të
sjelljes së Prokurorit Publik, gjyqtarit, përmbaruesit, noterit ose avokatit për shkak të shkeljes së ndonjë
të drejte të tyre ose cilat mjete juridike i kanë në dispozicion varësisht nga faza e procedurës në të cilën
gjenden.
Kundrejt pyetjeve të cilat paraprakisht u theksuan, IDNj po ashtu pranoi pyetje nga qytetarë se si të
veprojnë në rastet kur nuk kanë përgjigje nga një institucion i caktuar. Në rastet e këtilla IDNj i këshillonte
personat të paraqesin urgjencë deri te institucionet e njëjta apo nëse duan mund t’i drejtohen Inspektoratit Administrativ Shtetëror i cili është kompetent të bëjë mbikëqyrje në lidhje me realizimin në kohë
të duhur, ekonomik dhe efikas të të drejtave dhe interesave të qytetarëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në
procedurën administrative gjatë zgjidhjes së çështjeve administrative.

* Konkluzione nga fokus-grupi të organizuara në kuadër të projekti “Të drejtat e njeriut për të gjithë” me përfaqësuesit e shoqatave të qytetarëve të cilët punojnë në fushën e të drejtave të njeriut, 19 dhe 20.10.2020
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PIKËPAMJE PËRFUNDIMTARE
Të drejtat e njeriut duhet të jenë lajtmotivi i shteteve, si në kohë të mirëqenies ashtu edhe në kohë të
krizës. Nga Raporti mund të konkludojmë se të drejtat fundamentale dhe korniza e tyre ligjore janë harmonizuar me standardet evropiane dhe janë fuqizuar sa i përket realizimit dhe mbrojtjes së të drejtave të
njeriut, megjithatë, akoma nevojitet zbatimi sistematik dhe konsekuent i të gjitha rekomandimeve. Veç
tjerash, mund të vërehet se raportet ndërkombëtare, evropiane dhe vendase identifikojnë probleme të
ngjashme në fushën e të drejtave të njeriut në RMV. Të gjitha raportet e trajtojnë rëndësinë e zbatimit të
Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, si edhe harmonizimin e tij me ligjet e tjerë dhe
formimin e Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, me qëllim të zgjidhjes sistemore
dhe monitorimit të të gjitha rasteve të reja dhe të pazgjidhura të diskriminimit. Në këtë kuptim u theksua
edhe nevoja e fuqizimit plotësues të aktiviteteve të Avokatit të Popullit, me qëllim të përmbushjes efikase
të detyrimeve të reja dhe shqyrtimit të numrit të madh të parashtresave.
Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi kaloi një rrugë të gjatë deri në miratimin e tij
përfundimtar, në muajin tetor të vitit 2020. Procesi nëpër të cilin kaloi deri në miratimin përfundimtar,
duke e përfshirë edhe shfuqizimin e tij gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme dhe mosekzistimin
e Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, shkaktoi vakum gjatë kohës së gjendjes
së jashtëzakonshme, me ç’rast detyrimi për mbrojtjen e qytetarëve nga diskriminimi kaloi në Gjykatën
Kushtetuese dhe tek Avokati i Popullit. Ligji i ri ka strukturë të mirë teorike ndërsa zbatimi i këtij Ligji,
që është njëra nga kërkesat kryesore të Bashkimit Evropian, duhet ta sigurojë parimin e barazisë, parandalimin e diskriminimit dhe mbrojtjen nga diskriminimi gjatë realizimit të të drejtave dhe lirive të njeriut
dhe përfundimisht qytetarët të kenë mbrojtje më të mirë, më profesionale dhe më efikase të të drejtave
dhe lirive të tyre themelore.
Pastaj, në Raport, në një farë mënyre, janë detektuar shkeljet e zakonshme të të drejtave të njeriut. Së
këtejmi, pjesëtarët e komunitetit LGBTI për çdo ditë ballafaqohen me paragjykime, intolerancë dhe diskriminim, ndërsa pjesëtarët e bashkësisë rome vazhdimisht janë viktima të segregimit, diskriminimit dhe
racizmit. Përveç këtyre shkeljeve, është detektuar edhe nevoja e ballafaqimit më të suksesshëm me krimet
nga urrejtja dhe gjuhën e urrejtjes, si dhe me lirinë e shprehjes, lirinë e mediave dhe sigurinë e gazetarëve.
Nga ana tjetër, në fokus janë personat me aftësi të kufizuara dhe realizimi i të drejtave të tyre. Raporti e vë
në dukje se janë ndërmarrë masa efikase dhe përkatëse, duke e përfshirë edhe mbështetjen e barabartë,
në mënyrë që personat me aftësi të kufizuara ta arrijnë dhe ta ruajnë pavarësinë maksimale, aftësinë e
plotë fizike, mendore, sociale dhe profesionale, si dhe përfshirjen e plotë dhe pjesëmarrjen në të gjitha
aspektet e jetës. Megjithatë, gjatë viteve të kaluara RMV kaloi në një periudhë ku këto të drejta sociale, të
specifikuara edhe në Kartë, ishin ose të shpërfillura, ose pamjaftueshëm të avancuara dhe zhvilluara. Për
më shumë, mund të konkludojmë se këta persona akoma janë në margjinat e shoqërisë, kështu që nevojiten edhe shumë masa, aktivitete dhe angazhime të faktorëve shoqërorë në drejtim të krijimit të kushteve
të nevojshme në mënyrë që funksionimi i tyre në jetën e përditshme të zhvillohet papengesa.
Sa i përket ndihmës juridike falas, mund të konkludojmë se nevojitet një fushatë intensive për ndërgjegjësimin e publikut të gjerë në lidhje me atë se çka në të vërtetë nënkupton ndihma juridike falas dhe se të
drejtat nga marrëdhëniet e punës kishin interesim më të madh në pesë muajt e kaluar.
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ЗАК ЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Viti aktual 2020 do të mbahet mend fillimisht për pandeminë e shkaktuar nga COVID-19, e cila
në masë të konsiderueshme ndikoi mbi funksionimin e mbarë shoqërisë, dhe veçanërisht mbi respektimin e lirive dhe të drejtave të njeriut. Viti 2020 vuri në pah se pandemia, si edhe të gjitha
krizat, kanë ndikim joproporcional mbi komunitetet e margjinalizuara, gratë, racat, bashkësitë etnike, pakicat etnike, dhe mbi
njerëzit të cilët jetojnë në
varfëri ekstreme. Shpallja e
Sa i përket pyetjes cilat grupe të qytetarëve janë
gjendjes së jashtëzakonshme
më të goditura nga kriza u theksua se të gjitha
ishte hapi i parë drejt kufizimit
grupet e margjinalizuara ballafaqohen me qasje
të të drejtave të njeriut, e shotë vështirësuar deri te shërbimet dhe mbështetja,
qëruar me inkorporimin e mapor edhe me mundësi më të mëdha të dhunës
save të shumta restriktive me
në familje. Si grupe veçanërisht vulnerabile në
të cilat u kufizua liria e lëvizjes
periudhën e kaluar u nënvizuan, si vijon: viktimat
në formë të masave për izolim
e dhunës në familje, pjesëtarët e bashkësisë
dhe karantinë, me qëllim të
rome, personat në institucionet e tipit të mbyllur,
mbrojtjes së shëndetit publik.
personat LGBT, gratë nga mjediset rurale, të
Gjykata Kushtetuese masat e
drejtat e fëmijëve dhe përdoruesve të drogave të
kufizimit të lëvizjes të një katcilëve u është vështirësuar qasja në mbrojtjen dhe
egorie të caktuar të qytetarëve
terapinë shëndetësore.*
i vlerësoi si jokushtetuese, për
shkak të diskriminimit mbi
bazë të moshës.

“

„

Duke e pasur parasysh këtë që u tha më lartë, mund të konkludojmë se me krizën aktuale respektimi i
të drejtave të njeriut në shoqërinë tonë është vënë në test. Tabloja e plotë e ndikimit të COVID-19 mbi të
drejtat e njeriut mund të krijohet madje pas disa vitesh, kur masat që i ka ndërmarrë Qeveria pa dyshim se
do të trajtohen në aktgjykimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

* Konkluzione nga fokus-grupi të organizuara në kuadër të projekti “Të drejtat e njeriut për të gjithë” me përfaqësuesit e shoqatave të qytetarëve të cilët punojnë në fushën e të drejtave të njeriut, 19 dhe 20.10.2020
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PASQYRA E RAPORTEVE
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E NJERIUT
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PASQYRA E RAPORTIT TË SHTATË PËR
IMPLEMENTIMIN E KARTËS SOCIALE EVROPIANE,
ME THEKS MBI TË DREJTËN E PERSONAVE ME AFTËSI
TË KUFIZUARA NË LIDHJE ME PAVARËSINË
DHE INTEGRIMIN SOCIAL
Karta Sociale Ev ropiane e Këshillit të Ev ropës është plotësim thelbësor i KEDNj me të cilën garantohen të drejtat qytetare dhe politike të njeriut. 48 Ajo është një instrument jashtëzakonisht i rëndësishëm, meqë gjatë gëzimit të këtyre të drejtave ekzistojnë mundësi të mëdha për shfaqjen e dallimeve
të paarsyeshme mbi bazë të inter alia aftësive të kufizuara. Së këtejmi, Konventa ua imponon shteteve të
ndërmarrin masa efikase dhe përkatëse, duke e përfshirë edhe mbështetjen në mënyrë që personat me
aftësi të kufizuara të arrijnë dhe ta ruajnë pavarësinë maksimale, aftësinë e plotë fizike, mendore, sociale
dhe profesionale, përfshirjen e plotë dhe pjesëmarrjen në të gjitha aspektet e jetës.
Duke i analizuar të drejtat dhe interesat e njeriut dhe liritë elementare të përcaktuara me Kartën Sociale
Evropiane dhe sa prej tyre dhe në cilin vëllim realizohen nga shteti, mund të konstatohet se në numrin më
të madh të rasteve të njëjtat implementohen, por akoma ka nevojë për harmonizimin dhe përcaktimin e të
drejtave të cilat deri më tani nuk janë trajtuar dhe respektimin e tyre të plotë në praktikë. Një rast i këtillë,
për shembull, është me rishikimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara.
Krahas përcaktimit deklarativ për barazi formale, çdo shtet e ka detyrimin pozitiv të krijojë
kushte me të cilat barazia do të manifestohet edhe si barazi faktike ose si barazi në jetën reale.
Pozita e personave me aftësi të kufizuara dhe respektimi i të drejtave të tyre sociale, shëndetësore, arsimore dhe të drejtave të tjera, janë tregues për atë se nëse dhe sa shteti ka pasur sukses
në angazhimet për barazinë e qytetarëve të vet.49
Gjendja faktike e vë në pah atë se personat me aftësi të kufizuara në RMV ballafaqohen me probleme në
jetën e përditshme. Personat me aftësi të kufizuara më së shpeshti janë të paidentifikuar si faktorë aktivë
në avancimin e zhvillimit të njeriut, zhvillimit social dhe ekonomik të shoqërisë. E drejta e personave me
aftësi të kufizuara për pavarësi dhe integrim social është përfshirë në nenin 15 të Kartës. 50
Legjislacioni i ri në shtet është harmonizuar me legjislacionin e OKB dhe BE dhe përmban dispozita për
antidiskriminim.
Ligji i ri për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi u miratua në tetor të vitit 2020, kështu që
mbetet vetëm të monitorohet implementimi dhe zbatimi i tij nga të gjitha autoritetet shtetërore, njësitë e
vetëqeverisjes lokale, personat juridikë me autorizime publike dhe nga të gjithë personat e tjerë juridikë
48 Raporti i shtatë për implementimin e Kartës së reviduar Sociale Evropiane u hartua në përputhje me sistemin e raportimit, i

miratuar nga Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës dhe zbatohet nga 31 tetori 2007. Përmban informacione dhe të dhëna
relevante për implementimin e detyrimeve të ndërmarra të RMV sipas neneve 1, 15, 20 dhe 24 të Kartës. Periudha referente e
këtij Raporti është nga data 1.1.2015 deri në datë 31.12.2018.
49 Neni. 54 paragrafi 3, Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut: “Kufizimi i lirive dhe të drejtave nuk mund të jetë diskriminues mbi bazën e seksit, racës, ngjyrës së lëkurës, fesë, origjinës kombëtare ose sociale, pozitës pronësore ose shoqërore”.
50 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. (2019). Raporti i shtatë i shtatë për implementimin e Kartës së reviduar Sociale Evropiane. http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2020/12.5-VII%20Report%20on%20rESC%20-%20N.Macedonia%20
(MKD)%20-.pdf
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dhe fizikë në më shumë fusha të cekura në ligj. Në Ligjin e ri u harmonizua përkufizimi për personin me
aftësi të kufizuara me përkufizimin e Konventës për mbrojtjen e personave me aftësi të kufizuara. Ajo që
është pozitive të theksohet është fakti se Qeveria e RMV e formoi Trupin Nacional Koordinativ për të drejta
të barabarta të personave me aftësi kufizuara , në të cilin participojnë përfaqësues nga organizatat nacionale të invalidëve, përfaqësues nga ministritë dhe nga institucionet kompetente në këtë fushë.
Për më shumë, Ligji për punësimin e personave me invaliditet parashikon masa specifike afirmative,
siç janë lehtësimet tatimore dhe lirimi nga pagesa e kontributeve sociale, gjatë punësimit të personave
me aftësi të kufizuara. Masat specifike për stimulimin e punësimit të personave me aftësi të kufizuara financohen nga Fondi i posaçëm. Në fushën e punësimit të personave me aftësi të kufizuara në periudhën
e kaluar u rregulluan kushtet e veçanta për punësimin dhe punën e personave me invaliditet. 51 Me qëllim
të zbatimit të masave të parashikuara në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punësimin e
personave me invaliditet 52 , u miratuan tre akte nënligjore, përkatësisht rregullore me të cilat në detaje
janë rregulluar të njëjtat, si vijon:

•

Rregullore për mënyrën e implementimit të mbikëqyrjes mbi dispozitat e Ligjit për punësimin e personave me invaliditet (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.159/18),

•

Rregullore për mënyrën e ushtrimit të këqyrjes mbi shfrytëzimin me dedikim të mjeteve të akorduara
nga Fondi i posaçëm për përmirësimin e kushteve për punësimin dhe punën e personave me invaliditet (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 159/18) dhe

•

Rregullore për kushtet e përafërta dhe mënyrën e sigurimit të asistentit të punës të personin me invaliditet dhe kompensimit financiar për asistentin e punës të personit me invalididitet 53

Me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punësimin e personave me invaliditet u rishikua
procedura për përcaktimin e aftësive të kufizuara, afati për miratimin e aktvendimit në këtë procedurë dhe
e drejta e ankesës. Në përputhje me Ligjin për punësimin e personave me invaliditet, nga punëdhënësit
kërkohet të krijojnë kushte adekuate të punës dhe ta përshtatin vendin e punës sipas punës, llojit dhe
nivelit të arsimit dhe sipas llojit dhe shkallës së invaliditetit të personit të punësuar. 54 Megjithatë, ekziston
praktikë tek punëdhënësit t’i punësojnë personat me aftësi të kufizuara sipas beneficioneve të theksuara,
por pas skadimit të periudhës brenda të cilës kanë obligim t’i mbajnë si të punësuar, punëdhënësit shpeshherë i çregjistrojnë dhe në vend të tyre punësojnë persona të tjetër të kësaj kategorie. Nevojitet që shteti
të ndërmerr masa për praktikën e këtillë, me qëllim të mbrojtjes së këtyre personave.
Sa i përket Ligjit për bazën nacionale të të dhënave për personat me invaliditet, 55 , me këtë ligj rregullohet vendosja dhe funksionimi i bazës nacionale të të dhënave për personat me aftësi të kufizuara,
përpunimi i të dhënave në bazë, shfrytëzimi i të dhënave në bazë, siguria e të dhënave dhe mbikëqyrja
mbi funksionimin e bazës. Megjithatë, nuk ekzistojnë shifra dhe statistikë zyrtare për personat me aftësi të
kufizuara në shtet.
Lidhur me reformën që ka të bëjë me kategorizimin e personave me aftësi të kufizuara, raporti vë në
dukje se Qeveria e RMV, në bashkëpunim me Zyrën e UNICEF-it në Shkup dhe sektorin qytetar, u promovua
versioni maqedonas i “Klasifikimit ndërkombëtar të shëndetit dhe aftësive të kufizuara dhe funksionimi
51 Rëndësi jashtëzakonisht të madhe ka akordimi i mjeteve të pakthyeshme për punësimin në kohë të pacaktuar të personit të pa-

52
53
54

55

punësuar me invaliditet, adaptimi i vendit të punës dhe furnizimi i pajisjes përkatëse, lirimi nga tatimet dhe sigurimi i mjeteve
për kontribute dhe mbështetje financiare gjatë punës.
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punësimin e personave me invaliditet. “Gazeta Zyrtare” nr. 99/2018.
Gazeta Zyrtare e RM” nr. 159/18
Ligji për punësimin e personave me invaliditet, “Gazeta Zyrtare” nr. 44/2000; 16/2004; 62/2005; 113/2005; 29/2007; 88/2008;
161/2008; 99/2009; 136/2011; 129/2015; 147/2015; 27/2016 dhe 99/2018). Me këtë Ligj rregullohen kushtet e veçanta për
punësimin dhe punën e personave me invaliditet, si dhe kushtet e themelimit dhe punës së shoqërisë tregtare për punësimin
e personave me invaliditet.
Ligji për Bazën nacionale të të dhënave për personat me invaliditet, “Gazeta Zyrtare” nr. 143/2015.
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i tyre”. Ky mekanizëm do të ndihmojë në drejtim të ndryshimit të mënyrës së perceptimit dhe ofertës për
nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe do të mundësojë përfshirje të tyre më të madhe në shoqëri.
Sa i përket nevojës për ndryshimin e mënyrës së deritanishme të “kategorizimit” të fëmijëve, të njëjtën
e vuri në dukje edhe Komiteti i KB për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në raportin e vet, ku,
mes tjerash, shprehu shqetësim për përdorimin e vlerësimeve të ndryshme për aftësitë e kufizuara dhe
përkufizime në kuadrin ligjor të shtetit, të cilat nuk korrespondojnë me qasjen ndaj aftësive të kufizuara të
bazuara në të drejtat e njeriut. Gjatë vitit 2019 filloi implementimi i pilotimit të modelit të ri për vlerësimin
e mbështetjes plotësuese arsimore, shëndetësore dhe sociale të fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara.56 Puna e të gjitha autoriteteve profesionale është standardizuar dhe në rrjedhë e sipër është instalimi
i bazës qendrore elektronike.
Në periudhën e kaluar u realizuan gjithsej 356 vlerësime funksionale të fëmijëve dhe të rinjve, prej të cilëve
152 në Qendrat për vlerësim funksional, 10 vlerësime në kushte shtëpie dhe 194 vlerësime nëpër shkolla.
Për implementimin e plotë të modelit të ri për vlerësim propozohet që trupat profesional për vlerësim për
mbështetje plotësuese arsimore, shëndetësore dhe sociale të fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara –
një trup nacional dhe nëntë rajonal, të bëhen pjesë përbërëse të shërbimit për shëndetin mendor të fëmijëve
dhe të rinjve pranë IShP Shtëpia e Shëndetit Shkup. Tre komisionet ekzistuese pushojnë së funksionuari,
ndërsa vlerësimi do të bëhet në Seksionin e sapo formuar për vlerësim funksional.
Ministria vazhdon ta zhvillojë rrjetin e qendrave ditore si shërbime sociale për fëmijë dhe adoleshentë me
aftësi të kufizuara, numri i të cilave aktualisht është gjithsej 30 qendra ditore për lloje të ndryshme të aftësive
të kufizuara në të cilat ditën e kalojnë rreth 500 përfitues. Procesi i deinstitucionalizimit në vitin 2018 e pat
zhvillimin e vet më të madh, me miratimin e Strategjisë së re Nacionale për deinstitucionalizim 2018-2027 –
“Timjanik” dhe Plani i Veprimit të tij, me të cilët jeta institucionale filloi të përjetoj transformim të shërbimeve
sociale në bashkësinë lokale. Me këtë filloi braktisja graduale e jetës institucionale dhe transferimi i një pjese
të personave nën kujdes në grupe të vogla shtëpiake dhe në familjet kujdestare. 57
Prindërit ballafaqohen me pengesa gjatë regjistrimit të fëmijëve të tyre në shkollë, meqë Shkollat
fillore nuk janë të aksesshme për fëmijët me aftësi të kufizuara fizike për shkak të mungesës së rampave
për hyrje-dalje.
Raporti e vë në dukje se ndërmerren masa efikase dhe adekuate, duke e përfshirë edhe mbështetjen e
barabartë me qëllim që personat me aftësi të kufizuara të arrijnë dhe ta ruajnë pavarësinë maksimale, aftësinë e plotë fizike, mendore, sociale dhe profesionale, përfshirjen e plotë dhe pjesëmarrjen në të gjitha
aspektet e jetës. Megjithatë, në vitet e kaluara RMV kaloi në një periudhë kur një pjesë e këtyre të drejtave
sociale, të përcaktuara edhe në Kartën, ishin ose të shpërfillura ose pamjaftueshëm të avancuara dhe zhvilluara. Së këtejmi, mund të konkludojmë se këta persona akoma janë në margjinat e shoqërisë, kështu që nevojiten edhe shumë masa, aktivitete dhe angazhime të faktorëve shoqërorë në mënyrë që të krijohen kushtet
e nevojshme me të cilat funksionimi i tyre në jetën e përditshme do të zhvillohej papengesa.

56 Ministria e Shëndetësisë. ( 2019,shtator 30). U inkorporua modeli krejtësisht i ri për vlerësimin e aftësive të kufizuara – fëmijët

dhe familjet kanë mbështetje për një fëmijëri dinjitoze në të cilën do të zhvillohen dhe përparojnë. Shkarkuar nga: http://zdravstvo.gov.mk/voveden-celosno-nov-model-za-procenka-na-poprechenost-decata-i-semejstvata-dobivaat-poddrshka-za-dostoinstveno-detstvo-vo-koe-kje-se-razvivaat-i-napreduvaat/
57 Në përputhje me Strategjinë Nacionale për deinstitucionalizim 2018-2027, numri i fëmijëve dhe personave të rritur të vendosur në
gjashtë institucione rezidenciale sociale u reduktua për më shumë se 44% - nga 482 në 267, deri në fund të vitit 2019.
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PASQYRA E KONVENTËS KUADËR PËR MBROJTJEN
E PAKICAVE KOMBËTARE TË KËSHILLIT TË EVROPËS
Konventa Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare(RKZNM) u miratua nga Këshilli i Evropës në vitin
1994, ndërsa vendi ynë e nënshkroi në vitin 199658 , me ç’rast u detyrua t’i zbatojë parimet e specifikuara në
Konventën Kuadër në ligjet nacionale dhe në politikën përkatëse të Qeverisë. Për më tepër, sipas nenit 25
të kësaj Konvente, çdo shtet e ka detyrimin të paraqes informacione deri te Sekretari i Përgjithshëm dhe
Komiteti i Ministrave për implementimin e Konventës Kuadër. 59 Përfundimisht me datën 24 qershor 2020
RMV kaloi pesë rrethe të monitorimit dhe ka parashtruar pesë raporte për zbatimin e Konventës dhe për
implementimin e rekomandimeve të Komitetit Këshillëdhënës të Konventës Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare. 60
Според последното мислење на Советодавниот комитет на РКЗНМ од 2016 година, 61 РСМ доби
четири итни препораки и дванаесет понатамошни препораки во однос на имплементацијата на
конвенцијата. Итните препораки советуваат62 :

•

Të vazhdohet ndërtimi i shoqërisë së integruar dhe shmangia e politikës së përbashkët përjashtuese e
cila çon në drejtim të krijimit të mëtutjeshëm të shoqërive paralele;

•

Të rritet besimi në institucionet publike dhe aktivisht të përmbahen nga gjuha e urrejtjes dhe krimet
nga urrejtja;

•
•

Të krijohet një sistem i integruar dhe multikulturor arsimor dhe
Të vazhdoj zbatimi i parimit të përfaqësimit të drejtë dhe të promovohet pjesëmarrja efikase e të
gjithë pjesëtarëve të pakicave etnike.

Nevoja e ndërtimit të shoqërisë së integruar buron nga fakti që shteti funksionon përmes shoqërive të ndara dhe të veçuara, kryesisht në bazë etnike. Me qëllim që “të iniciojë aktivitete dhe t’i fuqizojë proceset e
komunikimit dhe bashkëpunimit midis bashkësive në drejtim të krijimit të shoqërisë në të cilën secili do të
ndihet si pjesëtar i një shoqërie”. Qeveria në vitin 2018, e miratoi Strategjinë Nacionale për zhvillimin e konceptit një shoqëri dhe interkuluralizëm.
Nga ana tjetër, Komiteti Këshillëdhënës e kritikoi Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audio-Vizive
meqë ka qenë e rezervuar në shqiptimin e masave kundër radiodifuzerëve në rastet kur në programet e tyre
paraqitet gjuha e urrejtjes dhe diskriminimi dhe në vend të kësaj është mbështetur në paralajmërime joformale me rezultate të pasigurta. Megjithatë, në raport është theksuar se, sipas Ligjit për shërbime mediatike

58 Këshilli i Evropës. Monitorimi RKZNM – Maqedonia e Veriut. Shkarkuar nga: https://www.coe.int/en/web/minorities/north-mac-

edonia

59 Konventa Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare të Këshillit të Evropës, shkurt 1, 1995, Këshilli I Evropës.
60 Këshilli i Evropës. Monitorimi RKZNM – Maqedonia e Veriut. Shkarkuar nga: https://www.coe.int/en/web/minorities/north-mac-

edonia

61 Советодавен комитет на РКЗНМ. (2016). Четврто мислење на Советодавниот комитет за РМ (ACFC/OP/IV(2016)001).

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806d23e3

62 Република Северна Македонија. (2020). Извештај на Република Северна Македонија по Петтиот круг на набљудување

на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства на Советот на Европа (ACFC/SR/V(2020)003).
https://rm.coe.int/5th-sr-north-macedonia-mk/16809edd82.
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audio dhe audio-vizive (LShMAAV) nga viti 201463, kjo mundësi i është hequr Agjencisë. Megjithatë, me ndryshimin e LShMAAV në vitin 2018, Agjencisë iu përcaktua mundësia të shqiptoj dënime në para kështu që u rrit
numri i bazave të ndaluara të diskriminimit.
Sa i përket sistemit arsimor, Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), në përputhje me Strategjinë
për arsim për periudhën kohore 2018-2025, angazhohet për përmirësimin e cilësisë së arsimit, promovimin e integrimit të nxënësve të cilët u përkasin bashkësive të ndryshme etnike, përmirësimin e kushteve
hapësinore për integrim, regjistrimin e fëmijëve në moshë adekuate në shkollë (pavarësisht prejardhjes së
tyre) dhe për sigurimin e bursave dhe kujdestarisë për fëmijët rom në shkollat e mesme. Pastaj, angazhohet për formimin e ekipeve shkollore për integrim, shpallen thirrje publike për realizimin e aktiviteteve për
integrimin ndëretnik si dhe fuqizohen përmbajtjet mësimore dhe standardet për fitimin e kompetencave
ndërnjerëzore, ndërkulturore, sociale dhe qytetare.
Rekomandimi i fundit urgjent ka të bëjë me parimin e përfaqësimit të drejtë. Në Raport është theksuar se Qeveria e RMV, në përputhje me Ligjin për të punësuarit në sektorin publik64, предвидуваа
механизам кој налага постапките за вработување да се вршат по мерит-прparashikon mekanizëm i cili përcakton që procedurat e punësimit të zhvillohen sipas merit-parimit në kombinim
me të ashtuquajturin “diskriminim pozitiv”, “kështu që përkatësia etnike është vetëm njëri nga
parametrat i cili është marrë parasysh pasi që kandidatët në procedurën e seleksionimit do të
demonstrojnë se janë plotësisht të kualifikuar për vendin e punës”65.
Me qëllim të ballafaqimit proaktivë me pabarazitë me të cilat ballafaqohen pjesëtarët e pakicave etnike, Agjencia për Realizimin e të Drejtave të Bashkësive, në vitin 2018, hartoi Ligj të ri për avancimin dhe
mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive të cilat janë nën 20% nga popullsia në RMV, dhe bëri
shumë analiza të gjendjes, organizoi forume, trajnime, tribuna publike dhe konferenca në këtë temë dhe
filloi me realizimin e projektit IPA “Fuqizimi i demokracisë përmes promovimit dhe avancimit të të drejtave
të bashkësive”. Sa i përket mbështetjes për ruajtjen dhe zhvillimin e kulturave të pakicave etnike ekziston
Drejtoria për Afirmimin dhe Avancimin e Kulturës të Pjesëtarëve të Bashkësive që nga viti 2002. Në vitin
2018 u miratuan ndryshimet dhe plotësimet e Kodit Penal me të cilat inkriminohen veprat e krimit nga urrejtja, me ç’rast rritet numri i mjeteve juridike të cilat publiku i ka në dispozicion në luftën kundër krimeve
nga urrejtja dhe gjuhës së urrejtjes.
Që të mundësohet monitorimi përkatës lidhur me atë se sa policia u përmbahet standardeve profesionale, u zgjodh modeli i mekanizmit të jashtëm të kontrollit mbi punën e policisë nga ana e Seksionit
për hulumtimin dhe ndjekjen e veprave penale të kryera nga persona me autorizime policore dhe nga
pjesëtarët e policisë së burgjeve, i cili filloi me punë në muajin dhjetor të vitit 2018. Veç tjerash, u formua
edhe njësia e posaçme organizative pranë Avokatit të Popullit, si mekanizëm për kontroll qytetar.
Për më tepër, Ligji për pozitën juridike të kishës, komunitetit fetar dhe grupit religjioz, nga viti 2007,
kishte mendime shumë pozitive nga organizatat ndërkombëtare i cili e lehtëson regjistrimin e organizatave fetare të pjesëtarëve të pakicave etnike. Me ndryshimet e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audio-vizive (2018) dhe me formimin e radio stacioneve joprofitabile, rritet mbështetja e mediave në gjuhët e
pakicave etnike dhe promovimi i mjedisit mediatik pluralist. Nga ana tjetër, sigurohet zbatimi efikas i Ligjit
për përdorimin e gjuhëve në nivel qendror dhe lokal.
Ajo që mund të shihet nga raporti të cilin e paraqiti RMV konsiston me atë se janë inkorporuar
zgjidhje përkatëse ligjore lidhur me rekomandimet e Komitetit Këshillëdhënës. Megjithatë, zgjidhjet e mira ligjore janë vetëm hapi i parë, dhe së këtejmi duhet të monitorohet implementimi
i këtyre zgjidhjeve.

63 Ligji për shërbime mediatike audio dhe audio-vizive, “Gazeta Zyrtare e RM” nr. 184/2013, 13/2014, 44/2014, 101/2014, 132/2014,

142/2016, 132/2017, 168/2018, 248/2018 dhe 27/2019 dhe “Gazeta Zyrtare e RMV” nr. 42/2020

64 Ligji për Avokatin e Popullit, “Gazeta Zyrtare” nr. 60/2003, 114/2009, 181/2016, 189/2016 dhe 35/2018.
65 Ibid.
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ANALIZA E RAPORTI VJETOR TË AVOKATIT TË
POPULLIT PËR VITIN 2019 LIDHUR ME RESPEKTIMIN
E TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE MOSDISKRIMINIMIN

Në përputhje me dispozitat kushtetuese, Avokati i Popullit i mbron të drejtat e qytetarëve kur të njëjtat u
cenohen nga organet e administratës shtetërore dhe nga organet dhe organizatat e tjera të cilat kanë autorizime publike. Kompetencat ligjore të përcaktuara me Ligjin për Avokatin e Popullit66 parashikojnë se
Avokati i Popullit do të ndërmerr veprime dhe masa për mbrojtjen e parimeve të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive në organet e pushtetit shtetëror, në organet e
njësive të vetëqeverisjes lokale dhe në institucionet dhe shërbimet publike
Në vitin 2019 Avokati i Popullit trajtoi 60 parashtresa të paraqitura nga qytetarë për shkak të
diskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të qytetarëve në sektorin publik.
Avokati i Popullit, në vitin 2019, konstatoi se parashtresat në lidhje me diskriminimin janë reduktuar, megjithatë, thekson se për dyfish janë rritur kërkesat për mbrojtje nga ngacmimi në vendin e punës (mobing).
Nga aspekti statistikor, nga 60 parashtresa të paraqitura pranë Avokatit të Popullit, 25 parashtresa
janë paraqitur për shkak të ngacmimit në vendin e punës, ndërsa pastaj për mbrojtje nga diskriminimi mbi bazën e përkatësisë etnike, janë paraqitur 11 parashtresa, ndërsa parashtresat e tjera
kanë të bëjnë me bazat e tjera ligjore të diskriminimit.67
Pjesa më e madhe e parashtresave të parashtruara për shkak të ngacmimit në vendin e punës janë nga
MPB dhe kanë të bëjnë me ritransferimin e paligjshëm me urdhra, dhe jo me Aktvendime për transferime,
ritransferime këto të cilat zgjasin më shumë se afati i parashikuar ligjor dhe kanë të bëjnë me ritransferimin
në vende jopërkatëse të punës të cilat jo rrallë herë janë disa shkallë më poshtë nga titujt dhe pozitat aktuale të punës në aktvendimet ekzistuese për transferimin e parashtruesve të parashtresave.
Megjithatë, edhe përkrah shkeljeve të konstatuara të të drejtave të punësuarve në MPB, dhe rrjedhimisht
me këtë edhe me rekomandimet dhe konkluzionet e dërguara, vetëm në një rast është pranuar rekomandimi i Avokatit të Popullit, me ç’rast nëpunësi i lartë policor është transferuar në vendin përkatës të punës
me aktvendim për transferim i cili korrespondon me titullin dhe përvojën e punës së tij.
Avokati i popullit, në vitin 2019, vazhdoi me aktivitetet sipas parashtresës së paraqitur në lidhje me pretendimet për diskriminimin e ushtruar mbi bazë etnike gjatë zbatimit të procesit të testimit psikologjik
në konkurset e pranimit të ushtarëve profesional në përbërje të Armatës së Republikës së Maqedonisë së
Veriut. Pas aktiviteteve të ndërmarra, të cilat e përfshijnë mbikëqyrjen e procesit të testimit psikologjik në
konkurset për pranimin e ushtarëve profesional, Avokati i Popullit konstatoi se nuk ekziston diskriminim
mbi bazën etnike gjatë zbatimit të procesit të testimit psikologjik. Megjithatë, për shkak të mbikëqyrjes së
këtij procesi, Avokati i Popullit konstatoi se procesi i testimit psikologjik mbështetet mbi metodologjinë
66 Ligji për Avokatin e Popullit, “Gazeta Zyrtare” nr. 60/2003, 114/2009, 181/2016, 189/2016 dhe 35/2018.
67 Avokati i Popullit i RMV. (2019). Raporti vjetor për shkallën e sigurimit, respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së të drejtave të

njeriut. http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2019/GI-2019.pdf
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e vjetruar por i njëjti nuk zbatohet përmes kompjuterit, kështu që ekziston mundësia e njëanshmërisë,
meqë kjo mënyrë e zbatimit të testimit nuk e përjashton faktorin njeri. Për këtë shkak, Avokati i Popullit
ka propozuar ndërmarrje të masave në drejtim të sigurimit të instrumenteve të standardizuara për testime psikologjike, me qëllim që të fitohen të dhëna të besueshme nga testimi, instalim të digjitalizimit
për zbatimin e testimit, me qëllim që të evitohet faktori njeri gjatë vendimmarrjes dhe vlerësimit të testit, ndërsa nga ana tjetër edhe ndryshim të akteve ekzistuese nënligjore me të cilat rregullohet zbatimi i
procedurës për pranimin e kandidatëve për oficerë, përkatësisht nën-oficerë, ushtarë profesional dhe të
personelit civil me shërbim në Armatë. 68 Ky rekomandim u pranua nga Ministria e Mbrojtjes.
Avokati i Popullit, duke e trajtuar parashtresën e paraqitur nga Shoqata “Polio Plus” nga Shkupi për
diskriminim mbi bazë të aftësive të kufizuara, konstatoi se të drejtat e personave me aftësi të kufizuara u
janë cenuar në fushën e veprimtarive shërbyese, përkatësisht gjatë procedurës së regjistrimit të automjetit. Me fjalë të tjera, Avokati i Popullit duke e trajtuar parashtresën, ka konstatuar shkelje të të drejtave të
personave me hendikep, si dhe shkelje në pjesën e diagnozave taksativisht të specifikuara në nenin 65 të
Ligjit bazik për rrugë publike nga viti 2008, që mund të interpretohet si diskriminim mbi bazën e gjendjes
mendore ose trupore, meqë ligji e parashikon vetëm diagnozën, por jo edhe gjendjen e cila mund të jetë
kategori e ndryshueshme. Për shkak të konstatimit të këtillë, Avokat i Popullit i ka dërguar rekomandim
Ministrisë për Transport dhe Lidhje në mënyrë që ta harmonizojnë tekstin e Ligjit për rrugë publike me
Konventën për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe nga ana tjetër ka rekomanduar të organizohet një debat publik dhe një takim i shoqatave reprezentative të cilat i përfaqësojnë personat me aftësi të kufizuara, ndërsa ky rekomandim u pranua nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.
Nga kjo që u tha më lartë mund të konstatohet se në vitin 2019 është reduktuar numri i parashtresave tek Avokati i Popullit në lidhje me diskriminimin, në krahasim me vitin paraprak, 2018.
Megjithatë, përkrah faktit se numri është reduktuar, vërehet tendencë e rritjes së numrit të parashtresave në lidhje me ngacmimin në vendin e punës. Duke i trajtuar parashtresat e këtilla, Avokati
i Popullit i ka dërguar rekomandime Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Financave, të cilat këto rekomandime i kanë injoruar, përveç në një rast në MPB, e që është e papërfillshme në raport me numrin e shkeljeve të konstatuara nga ana e Avokatit të Popullit.
Për shkak të gjendjes së këtillë, Avokati i Popullit propozon Ministria e Punës dhe Politikës Sociale të
ndërmerr masa urgjente për ndryshimin e Ligjit për mbrojtje nga ngacmimi në vendin e punës, para së
gjithash, përmes përcaktimit të personit i cili mund të paraqitet në cilësinë e ndërmjetësuesit në procedurë,
përcaktim të afatit për paraqitjen e kërkesës dhe zhvillim të procedurës për ndërmjetësim, si dhe cili është
roli i Inspektoratit Shtetëror të Punës gjatë zbatimit të ligjit etj.

68 Ibid, f.51
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