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Hyrje
Avokatura e Shtetit e RM-së të cilës me ligj1 i është dhënë funksioni të jetë Avokat i Shtetit, ka mandat
të kujdeset për sundimin e së drejtës përmes parandalimit të abuzimit të pronës shtetërore dhe mbrojtjes
juridike të të drejtave pronësore dhe interesave të Republikës së Maqedonisë.
Si detyrë kryesore është mbrojtja e të drejtave pronësore dhe interesave të RM-së dhe organeve të saj
shtetërore para gjykatave dhe organeve të tjera në vend dhe jashtë vendit. Avokatët e shtetit, gjatë
ushtrimit të funksionit të tyre, janë të pavarur dhe për punën e tyre përgjigjen para Qeverisë së Republikës
së Maqedonisë dhe para Avokatit të Shtetit.
Edhe krahas rolit të rëndësishëm, për aktivitetet e këtij organi, në publik dihet jashtëzakonisht pak. Aktivitetet
dhe puna e Avokaturës së Shtetit janë thuaja se të padukshme dhe shumë pak të njohura për publikun, para
së gjithash, për shkak të mosekzistimit të transparencës proaktive të këtij organi.
Avokatura e Shtetit, si dhe organet e tjera shtetërore, ka obligim funksionin ta ushtroj në përputhje me
parimet si vijojnë: a) transparencë; b) integritet dhe c) përgjegjësi. Çdo strategji, aktivitet dhe vendim i tij
duhet të korrespondoj me këto vlera fundamentale.
Në kuadër të projektit “Bashkë në luftë kundër korrupsionit”, të cilin e implementon SKUP si bartës dhe
Instituti për të Drejtat e Njeriut (IDNJ) dhe Medium, si partnerë, me monitorimin e punës së Avokaturës së
Shtetit nga ana e IDNJ, janë përcaktuar dobësitë lidhur me punën e këtij organi. IDNJ e monitoron punën
e këtij organi nga aspekti i transparencës, llogaridhënies dhe efektivitetit. Dobësitë e përcaktuara dhe
boshllëqet juridike në sajë të këtyre të dhënave do të jenë bazë për propozim masat për tejkalimin e tyre.

Me qëllim të hartimit të këtij Raporti të parë të monitorimit, informacionet janë grumbulluar në disa
mënyra si vijon:

1

analiza të të gjitha llojeve të dokumenteve të publikuara në ueb faqen e Avokaturës së Shtetit;

2

paraqitja e kërkesës për qasje të lirë deri te informacionet me karakter publikë;

3

monitorim i drejtpërdrejtë i seancave gjyqësore, të cilat zhvillohen në Gjykatën Themelore Shkup
1 Shkup dhe Gjykatën Themelore Shkup 2 Shkup, ndërsa njëra nga palët përfaqësohet nga ana e
Avokaturës së Shtetit;

4

monitorimi i informacioneve të publikuara në media, të cilat janë relevante për punën e këtij
institucioni; dhe

5

realizimi i intervistave me palët e interesuara.

1__Ligji për Avokaturën e Shtetit (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 167/2010). Avokatura e Shtetit e Republikës së Maqedonisë është
organ shtetëror i cili merr masa dhe mjete juridike me qëllim të mbrojtjes së të drejtave pronësore dhe interesat e Republikës së
Maqedonisë dhe kryer edhe punë të tjera të përcaktuara me këtë ose me ligj tjetër. Funksionin e Avokaturës së Shtetit e ushtron
Avokati i Shtetit i Republikës së Maqedonisë dhe avokatët e shtetit për rajonin e gjykatave ku ushtrohet funksioni i Avokaturës së
Shtetit.
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Fokusi i monitorimit i përfshin veprimet e Avokaturës së Shtetit në disa segmente të rëndësishme të
kompetencave të tyre, edhe atë: mbrojtja e të drejtave pronësore dhe interesave të RM-së veçanërisht
në procedurat e tjetërsimit të tokës ndërtimore (sipas përpunimit të të dhënave të përmbledhura, fokusi
i monitorimit drejtohet dhe thellohet tek lëndët që kanë të bëjnë me tjetërsimin e pronës shtetërore në
procedurë jotransparente dhe me çmime më të ulëta se ato të tregut, ndërkaq veçanërisht ata të cilët zgjuan
interesim të madh në publik), procedurat për eksproprijim, denacionalizim (fokusi i procedurës mbi kontestin
administrativ), kompensimi i dëmit (veçanërisht gjatë veprave të kryera të korrupsionit, si dhe në rastet
kur nga Buxheti i shtetit janë paguar mjete në emër të kompensimit për dëmin e shkaktuar nga kryerësi
i panjohur), procedurat e athezionit, procedurat e kontesteve të punës dhe konteste të tjera civile, si dhe
shfrytëzimi i institutit ujdi jashtëgjyqësore për lloje të ndryshme të lëndëve.
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Transparenca dhe llogaridhënia e punës së Avokaturës së
Shtetit në RM
Ueb faqja e Avokaturës së Shtetit:
Ueb faqja e Avokaturës së Shtetit përmban të dhëna për strukturën organizative të institucionit, kornizën
ligjore, raportet vjetore, planet strategjike, buxhetin dhe ngjashëm.
http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk

Komunikata për publikun:
Komunikatat për publikun kryesisht kanë të bëjnë me njoftimet për takimet e mbajtura dhe pjesëmarrjen në
ngjarje dhe konferenca të Avokatit të Shtetit dhe zëvendësve të tij.
Informatat e rëndësishme për punën rrjedhëse të cilat do të ishin me interes për qytetarët ose mediat nuk
publikohen në formë të komunikatave.
Zgjedhja e Avokatit aktual të Shtetit, nga muaji gusht, nuk u publikua me komunikatë në ueb faqe, e as me
ndonjë aktivitet tjetër mediatik.

Deklarata për media:
Avokatura e Shtetit nuk e praktikon dhënien e komunikatave për media edhe pse si organ është përmendur
disa herë në tekstet mediatike edhe atë veçanërisht në lëndët për tjetërsimin e tokës së pa ndërtuar
shtetërore.
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Efektiviteti i punës së Avokaturës së Shtetit
Raportet e punës:
Raporti i fundit i publikuar në ueb faqe është Raporti vjetor për vitin 2016.2 Përmes qasjes së lirë deri te
informacionet me karakter publik, Avokatura e Shtetit e RM-së na e dërgoi Raportin për vitin 2017, i cili më
datë 4 dhjetor 2018 ishte në Rend të ditës në mbledhjen e Qeverisë së RM-së. Ky Raport, si edhe ai paraprak,
përmban të dhëna për strukturën organizative të institucionit, resurset njerëzore, aktet e përgjithshme, ligjet
sipas të cilëve vepron, lëndët në punë, takimet e mbajtura me institucionet dhe kolegjiumet profesionale, si
dhe mjetet e shpenzuara për vitin në fjalë.
Problemet kryesore të cilat janë përshkruar në Raport kanë të bëjnë me funksionimin e institucionit sa i
përket aspektit të reduktimit të resurseve njerëzore. Megjithatë, për dallim nga raporti paraprak, Raporti për
vitin 2017 përmban analiza të problemeve me të cilat ballafaqohet ky organ, veçanërisht gjatë veprimit në
konteste administrative. Probleme kryesore janë situatat në të cilat shfaqet konflikt i interesit të Avokaturës
së Shtetit lidhur me organin shtetëror i cili vendos në procedurë administrative (për shembull: në rastet e
denacionalizimit, në procedurat e eksproprijimit, procedurat për regjistrimin e të drejtave në kadastër në
emër të shtetit, si dhe në kontestet e tjera administrative në të cilat si palë paraqitet Avokatura e Shtetit e
Republikës së Maqedonisë në raport me organin shtetëror i cili vendos në procedurë administrative).
Gjatë vitit 2017, Avokatura e Shtetit e Republikës së Maqedonisë ka pasur në punë dhe ka trajtuar gjithsej
209.867 lëndë.
Konform Pasqyrës përmbledhëse për lëvizjen e lëndëve për vitin 2017 për rajonin e Shkupit ku edhe
është selia e Avokaturës së Shtetit të Republikës së Maqedonisë gjithsej lëndë në punë ka pasur 51.190
nga të cilat:
Lëndë
Lëndë kontestimore
Lëndë administrative
Konteste administrative
Lëndë ekzekutive
Lëndë falimentimi
Lëndë prevenuese
Mendime juridike
Lëndë jashtëkontestimore
Lëndë athezioni3

Gjithsej

13.988
15.194
8.912
7.340
5.410
4.148
21.586
2.270
946

Sipas Raporteve vjetore për punë dhe sipas Planit Strategjik për vitin 2017-2019 si prioritete kryesore janë
përcaktuar ndërmarrja e rregullt, në kohë dhe ekonomike të të gjitha masave dhe mjeteve juridike në procedurat të cilat zhvillohen para gjykatave dhe para institucioneve dhe organeve të tjera.
Megjithatë, si problem kryesor nga ana e Avokaturës së Shtetit theksohet numri i madh i lëndëve, ndërkaq
numri i të punësuarve është i vogël.
2__Raporti vjetor për punën e Avokaturës së Shtetit të RM, I aksesshëm në: http://www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk/index.
php/mk/
3__Në lëndët e athezionit Avokatura e Shtetit, si përfaqësuese e Republikës së Maqedonisë dhe organeve të saj, paraqet kërkesa
pronësore juridike të adresuara deri te të akuzuarit në procedurën penale. Kjo pjesëmarrje është pas procedurave të filluara hetuese
dhe penale nga ana e Prokurorisë Publike, procedura këto që kanë të bëjnë me lëndët lidhur me abuzimin e pozitës zyrtare dhe
autorizimeve, veprime korruptive dhe ngjashëm.
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Monitorimi i drejtpërdrejtë i seancave gjyqësore:
Sa i përket efektivitetit të Avokaturës së Shtetit, në periudhën kohore qershor - dhjetor të vitit 2018
u realizua monitorimi i drejtpërdrejtë i seancave gjyqësore në të cilat njëra nga palët e kontestit është
përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit edhe atë në Gjykatën Themelore Shkup 1 Shkup dhe në Gjykatën
Themelore Shkup 2 Shkup.
Kryesisht për shkak të numrit të zvogëluar të avokatëve të shtetit dhe numrit të rritur të lëndëve, si dhe
për shkak të mungesës së informacioneve në kohë dhe dokumenteve të nevojshme nga ana e organeve
të interesuara shtetërore, vërehet që Avokatura e Shtetit t’i paraqes parashtresat/kërkesat me shkrim fill
para seancës ose të njëjtat fare të mos jenë përgatitur para seancës, me ç’rast zvarriten procedurat dhe
shpenzohen mjete buxhetore.

Bashkëpunimi i organeve të administratës shtetërore me
Avokaturën e Shtetit
Organet e administratës shtetërore duhet detyrimisht Avokaturës së Shtetit t’i dërgojnë të dhëna, prova
dhe informacione, me qëllim të mbrojtjes juridike të të drejtave pronësore dhe interesave të Republikës së
Maqedonisë për nevojat e procedimit për ndonjë lëndë konkrete në afat prej pesë ditëve të punës. Gjithashtu,
edhe në rastin e cilitdo qoftë kontesti juridiko-pronësor, organet e administratës shtetërore detyrimisht duhet
ta informojnë Avokaturën e Shtetit në mënyrë që të ndërmerren të gjitha masat për mbrojtje, së këtejmi duke
ia bashkëngjitur të gjitha provat, informacionet dhe dokumentet që i kanë në dispozicion.
Edhe pse në Raportin e Avokaturës së Shtetit për vitin 2016 theksohet se: “Bashkëpunimi i Avokaturës
së Shtetit të Republikës së Maqedonisë me organet shtetërore është në nivel të lakmueshëm dhe jemi të
mendimit se ky bashkëpunim do të vazhdoj edhe në të ardhmen”, nga monitorimi i seancave gjyqësore
mund të konstatohej mungesa e dokumenteve dhe shkresave në afatin përkatës nga ana e organeve
shtetërore gjë të cilën e vunë në dukje avokatët e shtetit gjatë zhvillimit të seancave.

Mbrojta e të drejtave pronësore dhe interesave të RM
Avokatura e Shtetit e Republikës së Maqedonisë merr pjesë në procedurat e tjetërsimit të tokës së ndërtuar
dhe të pa ndërtuar ndërtimore me dhënien e mendimit përkatës gjatë privatizimit të saj konform Ligjit për
privatizimin dhe qiradhënien e tokës ndërtimore në pronë shtetërore, si dhe për tjetërsimin e paluajtshmërive
të tjera në pronësi të shtetit.
Pjesëmarrja aktive e Avokatit të Shtetit në procedurat e tjetërsimit të tokës së pa ndërtuar ndërtimore në
pronësi të Republikës së Maqedonisë, si dhe për tjetërsimin e paluajtshmërive të tjera në pronësi të shtetit,
bazohet mbi Ligjin për noteri, në të cilin është përcaktuar se noteri e ka për detyrë të analizoj nëse është
siguruar mendim nga Avokatura e Shtetit të RM-së nëse bëhet fjalë për verifikimin e dokumentit në bazë të
të cilit bëhet bartja e së drejtës së pronësisë, përkatësisht shkëmbimi i paluajtshmërive, me ç’rast njëra nga
palët kontraktuese është Republika e Maqedonisë, ndërsa pala tjetër është person fizik ose juridik. Nëse për
dokumentin privat nuk është siguruar mendim nga Avokati i Shtetit, atëherë noteri do ta njoftoj Avokatin e
Shtetit, dhe do ta prolongoj verifikimin e dokumentit derisa ta pranoj mendimin, ndërsa më së voni brenda
30 ditëve. Në këtë procedurë, varësisht nga rasti konkret, Avokatura e Shtetit e Republikës së Maqedonisë
jep mendim pozitiv ose negativ.4
4__Gjatë realizimit të intervistave me 4 noterë në territorin e Qytetit të Shkupit e konfirmuam se Avokatura e Shtetit prononcohet
dhe e jep mendimin e vet në afatin e përcaktuar ligjor..
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Sipas informacioneve të pranuara nga Avokatura e Shtetit në Strugë, Kërçovë, Shtip, Koçan, Kumanovë,
Gostivar, Manastir, Veles dhe Tetovë, brenda periudhës kohore nga data 1.1.2018 deri më datë 1.11.2018
janë dhënë gjithsej:
Mendime pozitive -396

Mendime negative -20.

Nga Avokatura e Shtetit - Shkup, e cila është më e madhja për nga numri i lëndëve, nuk kemi informacione
për numrin e saktë të mendimeve të dhëna pozitive dhe negative për periudhën e caktuar të vitit 2018.
Procedurat e tjetërsimit të tokës ndërtimore ishin veçanërisht aktuale në publik gjatë periudhës së kaluar
edhe atë për tokat të cilat janë në lokacione atraktive nëpër qytetet mbarë shtetit. Me qëllim të mbrojtjes së
interesit publik, pyetjen të cilën në mënyrë transparente e parashtroi publiku është pse çmimet me të cilat
janë tjetërsuar këto toka janë jashtëzakonisht më të ulëta nga çmimet e tregut dhe me këtë rast sa është
dëmtuar shteti ose më saktësisht Buxheti i RM.
Avokatura e Shtetit në asnjë rast nuk doli publikisht me asnjë informacion që t’i arsyetoj mendimet e dhëna
pozitive për tjetërsimin e këtyre tokave ndërtimore të cilat zgjuan interesim të madh tek publiku, para së
gjithash, për shkak të lokacionit atraktiv dhe çmimit të ulët me të cilin janë shitur.
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Procedurat e kontesteve nga marrëdhënia e punës
Nga monitorimi i drejtpërdrejtë i seancave gjyqësore të cilat janë zhvilluar në procedurat e kontesteve të
punës (pagesa e punës jashtë orarit të rregullt, karrierës etj.) vërehet dallim në vendimet gjyqësore dhe
arkëtimi i mjeteve nga organet e ndryshme shtetërore.
Siç është theksuar në Raportin e punës së Avokaturës së Shtetit për vitin 2017, gjatë viteve të kaluara ka
pasur një numër të madh të lëndëve në të cilat nëpunësit shtetërorë kanë kërkuar të përcaktohet se e kanë
fituar shkallën e karrierës, ndërsa për shkak të mosmiratimit të aktvendimit për fitimin e shkallës së karrierës,
përkatësisht për shkak të të drejtave të përcaktuara të pa paguara konform Ligjit për nëpunës shtetërorë,
ndërsa më vonë i titulluar si Ligji për nëpunësit administrativë.

Në Raportin e vitit 2017 theksohet:
„Në këtë drejtim theksojmë se viteve të fundit patëm numër të madh të lëndëve për përcaktimin e asaj se
nëpunësit shtetërorë e kanë fituar shkallën e karrierës, për shkak të mosmiratimit të aktvendimit për fitimin e shkallës së karrierës, përkatësisht për shkak të të drejtave të përcaktuara të papaguara konform Ligjit për nëpunës
shtetërorë, për të cilat lëndë u mbajt takim konstruktiv me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratë
më datë 14.12.2017, me ç’rast u konkludua që Ministria të përpiloj një informatë dhe t’ia dërgojë Qeverisë
së Republikës së Maqedonisë sipas një analize paraprakisht të bërë të lëndëve në Avokaturën e Shtetit të Republikës së Maqedonisë, me ç’rast u konstatua se për vitin 2017 ka pasur 722 lëndë aktive, prej të cilave 227
lëndë përfunduan me vendim të plotfuqishëm (Ministria e Mjedisit Jetësor 47 lëndë, Ministria e Financave 45
lëndë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës 26 lëndë, Ministria e Mbrojtjes 6 lëndë, Ministria e Punës dhe Politikës
Sociale 5 lëndë, Ministria e Drejtësisë – Drejtoria për Udhëheqjen e Librave të Amzës 10, Ministria e Drejtësisë
1, Ministria e Ekonomisë 1, Sekretariati për Çështje Evropiane 16, SHPPP 2, Enti Shtetëror i Statistikave 24,
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim 19, Qendra për Menaxhimin me Kriza 15, Agjencia për Administratë 5,
Agjencia për të Rinj dhe Sport 2, Agjencia për Emigracion 3), me ç’rast borxhi kryesor i cili është kërkuar në atë
moment ishte 2.137.054,00 denarë, Shpenzime procesuale të avokatëve 5.172.090,00 denarë, Kompensime për SPIM 1.201.181,00 denarë, Shpenzime të përmbaruesve 399.576,00 denarë (për 17 lëndë) ose në
total 8.909.901,00 denarë.“5

Nga përgjigjet kërkesave për qasje të lirë në informacione me karakter publik, në periudhën prej
01.01.2018 deri 01.11.2018, rastet e përgjithshme të mosmarrëveshjes së punës ka 2126.
Në një prej përgjigjeve treguan se rastet më të shumta të mosmarrëveshjeve të punës kundër
Ministrisë së Brendshme, por Ministria e Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes, në këto raste,
përfaqësojnë në mënyrë të pavarur në bazë të fuqisë së përgjithshme të avokatit nga Prokurorit të
Shtetit.
Raportet e Prokurorit të Shtetit do të nëse dhe si Prokurori i Shtetit të monitoruar dhe regjistruar
më vonë këto objekte (organe avokat bazuar në mënyrë të pavarur në fuqinë e përgjithshme të
avokatit).

5__Raport mbi punën e Prokurorisë së Shtetit për vitin 2017.
6__Së bashku me përgjigjet e pranuara nga Zyrat e Prokurorit të Shtetit të Strugës, Kërçovës, Shtipit, Koçanit, Kumanovës, Gostivarit, Manastirit, Velesit dhe Tetovës.
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Denacionalizimi
Procedurat e denacionalizimit, të cilat konform Ligjit për denacionalizim janë urgjente, zhvillohen vite me
radhë, ndërsa për një gjë të këtillë një rol të madh ka Avokatura e Shtetit në funksion të mbrojtjes juridike të
interesave pronësore të shtetit dhe, me ç’rast këto konteste janë elaboruar në mënyrë të veçantë.
>>> nga procedurat e denacionalizimit mund të shihet se Avokatura e Shtetit ka rol në frenimin e këtij
procesi, përmes paraqitjes së ankesave ose ngritjes së kontestit administrativ në të gjitha rastet kur
komisionet për denacionalizim pozitivisht i kanë zgjidhur kërkesat për denacionalizim.
>>> në fund të muajit dhjetor të vitit 2017, Avokatura e Shtetit ka pasur gjithsej 1.595 lëndë të
papërfunduara nga fusha e denacionalizimit.
>>> numri i lëndëve për denacionalizim, të cilat janë në procedurë para Gjykatës së Lartë Administrative,
më datë 1.11.2018 ka qenë: 256.

Eksproprijimi i tokës
Në procedurat e eksproprijimit të pronës, pronarëve të tokës zakonisht u ofrohen çmime më të ulëta nga vlera
e tregut të tokës, me ç’rast pronarët ngrenë padi në gjykatë. Pas epilogut përfundimtar të këtyre procedurave
gjyqësore, thuaja se çdoherë paguhen shumat e plota (sipas vlerës së tregut) për paluajtshmërinë e
eksproprijuar dhe në këtë mënyrë dëmtohet Buxheti i RM me zhvillimin e procedurave të panevojshme
gjyqësore dhe pagesën e shpenzimeve shtesë të procedurës.7
Për dallim nga kjo praktikë, sipas Kushtetutës së RM: “Në rast të eksproprijimit të pronësisë ose në rast të
kufizimit të pronësisë garantohet kompensim i drejtë i cili nuk mund të jetë më i ulët nga vlera e tregut.”

Raste të veçanta të përgjegjësisë për dëmin për të cilin
përgjigjet shteti
Nga përgjigjet e dërguara përmes qasjes së lirë deri te informacionet me karakter publik, nga ana e Avokaturës
së Shtetit në Strugë, Kërçovë, Shtip, Koçan, Kumanovë, Gostivar, Manastir, Veles dhe Tetovë8, mund të konstatohet se gjatë vitit 2018 (përfundimisht me 1 nëntor të vitit 2018) nuk është zhvilluar asnjë proces
gjyqësor për kompensim të dëmit të shfaqur nga ndonjë vepër e korrupsionit të kryer nga nëpunësit
shtetërorë gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre, ndërkaq për dëmin në fjalë përgjigjet shteti (përgjegjësi objektive), përkatësisht organet e vetëqeverisjes lokale në organet e të cilave e kanë ushtruar funksionin
nëpunësit shtetërorë. Rrjedhimisht me këtë, nuk ka pasur as procedura për regres të cilat do të zhvilloheshin
nga ana e shtetit, përmes Avokaturës së Shtetit, kundër nëpunësve shtetërorë të cilët kanë kryer vepra të
korrupsionit.
7__Ky konkluzion është nxjerr nga intervista e realizuar me gjyqtarët e Gjykatës Themelore Shkup 2
8__Instituti për të Drejtat e Njeriut përmes qasjes së lirë deri te informacionet me karakter publik nga Avokatura e Shtetit kërkoi informata më të detajuara (me 43 pyetje të parashtruara) lidhur me të gjitha kompetencat e saj edhe atë duke kërkuar të dhëna edhe
për periudhën para vitit 2018 (në mënyrë që të bëhet analizë komparative më e detajuar), megjithatë për shkak të kapaciteteve të
kufizuara njerëzore nga Avokatura e Shtetit nuk kishin mundësi t’u dërgojnë të dhëna të detajuara për të gjitha pyetjet. Nga Avokatura e Shtetit për rajonin e Shkupit nuk dërguan të dhëna për asnjë pyetje të parashtruar.
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Procedura athezioni
Nga përgjigjet e dërguara të Avokaturës së Shtetit në Strugë, Kërçovë, Shtip, Koçan, Kumanovë, Gostivar,
Manastir, Veles dhe Tetovë, mund të konstatohet se në vitin 2018 (përfundimisht me 1 nëntor të vitit
2018) në procedurë athezioni janë 37 lëndë.9

Ujdi jashtëgjyqësore për konteste nga marrëdhënia
pronësore - juridike
Nga përgjigjet e dërguara të Avokaturës së Shtetit në Strugë, Kërçovë, Shtip, Koçan, Kumanovë, Gostivar,
Manastir, Veles dhe Tetovë, mund të konstatohet se në vitin 2018 (përfundimisht me 1 nëntor të vitit 2018)
asnjë kontest nga marrëdhënia pronësore juridike nuk është zgjidhur me ujdi (me ujdi jashtëgjyqësore).
Konkretisht, të dhënat e fituara në lidhje me këtë çështje janë dëshmi se megjithatë, Avokatura e Shtetit
nuk ndërmerr masa ekonomike siç do të ishte, për shembull, në rastin e shfrytëzimit praktik të institutit ujdi
jashtëgjyqësore. Shfrytëzimi më i shpeshtë i këtij instituti do t’i reduktonte pagesat nga Buxheti i RM në
emër të shpenzimeve të procedurës.

Shuma e paguar nga Buxheti i RM për të autorizuarit e
palëve
Zyra e Prokurorit të Shtetit nuk mban një regjistër të veçantë të fondeve të paguara në faktin që ato nuk
paguhen drejtpërdrejt nga llogaria e tyre buxhetore.

9__11 Kërçovë, 5 Veles, 3 Manastir, 11 Kumanovë, 4 Koçanë, 3 Shtip
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