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Hyrje 

Projektin “Bashkë në luftë kundër korrupsionit” e implementon SKUP, si bartës, dhe Instituti për të Drejtat 
e Njeriut (IDNJ) dhe Medium, si partnerë, me qëllim të përmirësimit të kapaciteteve të sektorit qytetar për 
realizimin e rolit monitorues të punës së autoriteteve shtetërore, me qëllim të ushtrimit të ligjshëm dhe 
transparent të funksionit, parandalimit të rreziqeve nga korrupsioni dhe parandalimit të shpërdorimit të 
detyrës zyrtare.  

Brenda vitit të tretë të zbatimit të këtij projekti, IHR vazhdon të monitorojë vazhdimisht punën e Avokaturës 
së Shtetit të Republikës së Maqedonisë (ASHRM) duke monitoruar gjykatën dhe procedurat administrative 
në të cila Avokatura e Shtetit paraqitet si palë në procedurë, pra si përfaqësues i autorizuar, sipas ligjit, i 
organeve shtetërore. Sipas legjislacionit,1 Avokatura e Shtetit është një organ që mbron të drejtat pronësore 
dhe interesat e shtetit.

I udhëhequr nga parimet e transparencës, integritetit dhe përgjegjësisë, Avokatura e Shtetit ka një detyrim 
t›i respektojë dhe t›i zbatojë ato në funksionimin e saj. Në tre vitet e fundit që nga implementimi i projektit, 
pikëpamja mbizotëruese është që puna e Avokaturës së Shtetit nuk ekspozohet në media, nuk merren masa 
të mjaftueshme për të forcuar dhe përmirësuar kapacitetin e saj institucional dhe shpesh, në publik, ky 
institucion identifikohet me Avokatin e Popullit. Për këtë arsye, monitorimi i kryer nga IDNJ synon ta sjellë 
këtë institucion më pranë qytetarëve, por edhe të zbulojë dobësitë në punë, të cilat më pas do të jenë baza 
për hartimin e masave për të përmirësuar punën e Avokaturës së Shtetit. 

Raporti i pestë i monitorimit u përgatit duke mbledhur informacion, si më poshtë:

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

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

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

Rishikimi i Raportit Vjetor për funksionimin e ASHRM, për vitin 2019;

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

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

1__Ligji për Avokaturën e Shtetit (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 87/07, Vendimi i Gjykatës Kushtetuese (“Gazeta Zyrtare e RM” 
nr.167/2010).
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Transparenca dhe llogaridhënia në punën e 
Avokaturës së Shtetit të RVM

Uebfaqja e ASHRSM përmban të dhëna për strukturën organizative të trupit, kornizën ligjore, raportet 
vjetore, planet strategjike dhe të ngjashme. Njoftimet publike, të cilat publikohen në faqen e internetit, i 
referohen: njoftimeve për takime, pjesëmarrjes në ngjarje dhe takimeve të Avokatit të Shtetit. Në seksionin 
në lidhje me komunikimin me publikun mund të gjenden informacione për paraqitjen e kërkesave për qasje 
falas në informacionin publik; ligjet dhe vendimet; njoftimet për punë dhe të ngjashme. Informacioni që 
është i rëndësishëm për punën aktuale dhe që do të interesonte qytetarët ose mediat, nuk publikohen në 
formën e njoftimeve. Kjo ishte vërejtur në raportet e mëparshme të monitorimit. ASHRVM ende nuk mban 
konferenca për shtyp për të paraqitur segmente të punës. Ekziston një mungesë e njoftimeve për shtyp për 
media, veçanërisht për raste të rëndësishme që prekin publikun dhe kanë të bëjnë me interesat pronësore 
të shtetit.

Në korrik të vitit 2020, u promovua një sistem për monitorimin elektronik të të gjitha rasteve të paraqitura 
për privatizimin e tokës ndërtimore në pronësi të shtetit për 2018, 2019 dhe 2020.2 Bëhet fjalë për gjithsej 
11,500 lëndë që qytetarët mund të ndjekin deri në cilën fazë të zgjidhjes janë në portalin në internet  
https://privatizacija.finance.gov.mk/. Vitin e kaluar, Zyra për Pronën dhe Çështjet Ligjore zgjidhi mbi 7,000 
raste të privatizimit. Kërkesat e reja paraqiten në të njëjtën kohë. Afati i fundit për dorëzimin e një aplikimi 
për privatizimin e tokës shtetërore është 31 dhjetori 2021.3

Duke pasur parasysh sa më sipër, nevoja për të publikuar mendimet e dhëna nga Avokatura e Shtetit për 
lidhjen e kontratave dhe tjetërsimin e tokës ndërtimore është e diskutueshme, gjë që u konstatua edhe në 
raportet e mëparshme të monitorimit. Për atë qëllim, mund të krijohet një sistem i ngjashëm me atë me të 
cilin monitorohen në mënyrë elektronike rastet për privatizimin e tokës ndërtimore në pronësi të shtetit.

Raporti vjetor për punën e ASHRMV, nga viti 2019, u miratua nga Qeveria e RMV në Tetor 2020 dhe u 
botua në faqen zyrtare të ASHRMV. Raporti përmban informacion mbi punën e këtij organi, statistikat në 
lidhje me rastet në të cilat ai ka vepruar, si përfaqësues sipas ligjit të Republikës dhe organeve shtetërore që 
sipas ligjit ai është i autorizuar të përfaqësojë.

Për qëllimet e këtij raporti monitorimi, IDNJ mori përgjigje nga njëmbëdhjetë zona të Avokaturës së shtetit, si 
më poshtë: Shkupi; Manastir; Strugë; Gostivar; Kumanovë; Tetovë; Ohri; Shtip; Veles; Kërçovë; Prilep. Asnjë 
përgjigje nuk u mor nga Avokatura e Shtetit për zonat e Strumicës, Gjevgjelisë, Koçanit dhe Kavadarcit bazuar 
në kërkesën e paraqitur për qasje të lirë në informacionin publik.

2 Ministria e Financave - Zyra për Pronën dhe Çështjet Ligjore, Shërbimi për kontrollimin e statusit të objektit për privatizim    
https://privatizacija.finance.gov.mk/    
3 Po aty,   https://finance.gov.mk/mk/node/8844   
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Efektiviteti i punës së 
Avokaturave të shtetit

Avokati i Shtetit i Republikës së Maqedonisë dhe Avokatët e Shtetit të caktuar për fushat e avokaturave 
të tjerë të shtetit mbrojnë të drejtat pronësore dhe interesat e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe 
organeve shtetërore, të përcaktuara me ligj, para gjykatave dhe organeve të tjera në vend dhe jashtë vendit.

Në përputhje me informacionet e pranuara nga Gjykata Themelore Civile Shkup, për periudhën kohore nga 
1.6.2020 deri 27.10.2020, janë evidentuar gjithsej 335 lëndë në të cilat, si përfaqësues ligjor paraqitet 
ASHRMV edhe atë:

Seksione Akoma në punë Gjithsej

Prona, familja, mosmarrëveshjet me vlerë të 
vogël dhe mosmarrëveshjet pas urdhërpagesës

24 lëndë 26 lëndë

Konteste tregtare 29 lëndë 32 lëndë

Mosmarrëveshjet e punës 241 lëndë 249 lëndë

Mosmarrëveshje jashtëgjyqësore 28 lëndë 28 lëndë

Në të kaluarën, problemi me të cilin përballej ASHRMV ishte me burimet njerëzore të reduktuara. Personeli i 
pamjaftueshëm është vërejtur në raportin e auditimit, të përgatitur nga Zyra e Auditimit të Shtetit, ku, nga 
numri i përgjithshëm i vendeve të lira të sistemimit, vetëm 62% ishin të plotësuara në lidhje me personelin 
administrativ.4 Për atë arsye, ekziston një nevojë e domosdoshme për të miratuar akte të reja të brendshme që 
do të rrisin numrin e vendeve të punës në Zyrën e Avokatit të Shtetit.

Bazuar në Njoftimin për emërimin e Avokatëve të shtetit në ASHRMV për zonën e Shkupit, Kumanovës, 
Ohrit, Strumicës, Gjevgjelisë, Velesit, Stipit, Kavadarçit, Manastirit, Prilepit, Koçanit, Tetovës, Gostivarit, 
Strugës dhe Kërçovës, në nëntor 2020, Bazuar në mendimin pozitiv të marrë nga Avokati i Shtetit i RMV, 
u emëruan nëntëmbëdhjetë Avokatët e Shtetit.5 Në të njëjtën kohë, më 27 tetor 2020, Qeveria miratoi një 
Vendim mbi shpalljen e një njoftimi për emërimin e një Avokati Shtetëror për zonën e Velesit.6 Në të njëjtën 
kohë, më 27 tetor 2020, Qeveria miratoi një Vendim mbi shpalljen e një propozim-vendimi për emërimin e 
një Avokati Shtetëror për zonën e Velesit.7 

Emërimi i Avokatëve të Shtetit të rinj pritet të plotësojë kapacitetet në një farë mase dhe të arrijë efektivitet 
më të madh në punën dhe përfaqësimin e Republikës dhe organeve shtetërore në procedurat gjyqësore dhe 
administrative.

Lidhur me aktivitetet aktuale të Avokaturës së Shtetit, në funksionimin aktualisht përballet me procedura 
komplekse ligjore në përgatitjen dhe miratimin e akteve ligjore në procedura të caktuara në të cilat afatet 
ligjore për veprim janë të shkurtra, si dhe në raste të caktuara të mos koordinimit të organeve shtetërore me 
Avokaturën e Shtetit.  Kjo veçanërisht i referohet rasteve në të cilat Avokatura e Shtetit duhet të kërkojë 
pëlqimin e një organi shtetëror për ndërmarrjen e veprimeve, në përputhje me nenin 16 të Ligjit për Avokatin 
e Shtetit.

4 https://dzr.mk/mk/200518-revizija-na-usoglasenost-2019-institucionalni-kapaciteti-na-drzhavno-pravobranitelstvo-na 
5 Seanca e 19-të e Qeverisë së RMV-s;,   https://www.vlada.mk/node/23150  
6 Vendim i Qeverisë së RMV-s; për shpalljen e njoftimit për emërimin e ombudsmanit shtetëror për zonën e Velesit  https://vlada.
mk/node/22809
7 Seanca e 21 e Qeverisë së RMV-së    https://www.vlada.mk/node/23232 
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Ekziston ende nevoja për të futur një sistem elektronik, të ngjashëm me ACMIS që vepron në gjykata, i cili 
do të lejonte statistika të hollësishme, rishikim dhe depërtim të shpejtë në secilën fazë të lëndëve, dhe do 
të kishte rrjetëzim të ndërsjellë me Avokatët e tjerë, si dhe me Avokaturën e Shtetit për rajonin e Shkupit. 
Në këtë mënyrë, Avokatët e Shtetit do të kenë qasje në lëndët që ata përfaqësojnë, si dhe në rastet që 
përfaqësohen nga organet shtetërore me autorizim të përgjithshëm. Në Buxhetin për vitin 2020, fondet 
janë kërkuar për prokurimin e softuerit kompjuterik të automatizuar, por nuk janë siguruar. Në versionin 
punues të Buxhetit për vitin 2021, dorëzuar në Parlamentin e RMV-së më 11.11.2020, nuk vërehet që 
mjetet janë alokuar për prokurimin e një sistemi të tillë.

Lidhur me nenin 5 të Ligjit për Avokatin e Shtetit, i cili përcakton se ASHRMV përfaqëson interesat e Repub-
likës dhe organeve shtetërore në procedurat jashtë shtetit, sipas informacionit të marrë nga ASHRMV, që 
nga 6 nëntori 2020, ata kanë regjistruar 1 rast me një element të huaj.

Në përputhje me nenin 6, paragrafi 2 i Ligjit për Avokatin e Shtetit, ASHRMV mund të delegojë kompetencat 
në lidhje me përfaqësimin e personave të punësuar në organet shtetërore. Sipas informacionit të marrë 
nga ASHRMV, për zonën e Shkupit, me autorizim të përgjithshëm, Ministria e Brendshme (MPB), Ministria e 
Mbrojtjes, Ministria e Drejtësisë - INK Idrizovë, Ministria e Financave dhe Administrata Doganore përfaqëso-
hen në mënyrë të pavarur. ASHRMV ndjek procedurat, sepse të gjitha veprimet nga gjykata te organet e 
përmendura regjistrohen në librat e regjistrave të ASHRMV dhe i përcillen organit përkatës. Avokati i Shtetit 
kompetent jep pëlqimin për nevojën e paraqitjes të një mjeti juridik të rregullt dhe të jashtëzakonshëm.

Përfaqësimi i organeve shtetërore me 
Prokurë të përgjithshme nga ASHRMV

Periudha kohore
1.6.2020-6.11.2020.

Ministria e Punëve të Brendshme 797 lëndë

Ministria e Mbrojtjes 33 lëndë

INK Idrizovë 74 lëndë

Drejtoria e Doganave 12 lëndë

Sipas të dhënave të pranuara nga ASHRMV për juridiksionin e Shkupit, numri më i madh i lëndëve të 
ngritura në Gjykatën Themelore Civile Shkup, për periudhën kohore nga 1.6.2020 deri 6.11.2020, kanë të 
bëjnë me kontestet e punës. Gjegjësisht, janë ngritur 73 lëndë për përfitime punësimi kundër Ministrisë së 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave; kundër PPNKOK - 31 lëndë nga të drejtat e punës; kundër 
Gjykatës Themelore Kumanovë - 5 lëndë; kundër Kuvendit të RMV-së - 7 lëndë; kundër Gjykatës Themelore 
Penale Shkup - 3 lëndë; kundër Agjencisë së Zbulimit - 4 lëndë; kundër Ministrisë së Financave - 1 lëndë; 
kundër Prokurorisë Publike të RMV-së - 27 lëndë; kundër Agjencisë për Kadastër të Patundshmërive - 2 
lëndë; kundër INK Burgu i Shkupit - 35 lëndë; kundër Qendrës së Menaxhimit të Krizave - 7 lëndë; kundër 
qeverisë së RMV-së (Shërbimi për çështje të përgjithshme dhe të përbashkëta) - 3 lëndë; kundër Drejtorisë 
së Mbrojtjes dhe Shpëtimit - 13 lëndë; kundër Prokurorisë Themelore Publike Shkup - 12 lëndë; kundër 
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve - 8 lëndë; kundër Agjencisë për Administratë - 2 lëndë; kundër Akademisë 
për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë - 1 lëndë; kundër Agjencisë Teknike Operative të RSM - 2 lëndë; kundër 
Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve (Inspektorati Shtetëror Komunal) - 1 lëndë; kundër Ministrisë së 
Arsimit - 4 lëndë; kundër Ministrisë së Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës - 1 lëndë; kundër 
Inspektoratit Shtetëror për Bujqësi - 2 lëndë; kundër Komisionit Shtetëror për vendosjen në procedurën 
administrative dhe procedurën e punësimit, në shkallën e dytë - 1 lëndë; kundër Ministrisë së Transportit 
dhe Lidhjeve - 1 lëndë; kundër Ministrisë së Ekonomisë - 1 lëndë dhe kundër Ministrisë së Vetëqeverisjes 
Lokale - 1 lëndë në fushën e marrëdhënieve të punës.

Në mosmarrëveshjet e punës, lëndët në lidhje me përfitimet e punësimit janë më të zakonshmet, dhe  në këto 
raste që mund të konsiderohet përdorimi i institutit të zgjidhjes jashtë gjyqësore ose zgjidhje të mundshme 
gjyqësore, në procedurën gjyqësore tashmë të filluar. Në këtë mënyrë, kostot e paguara nga Buxheti i RMV-
së për përfaqësimin e përfaqësuesve të palëve do të ulen ndjeshëm, por edhe kostot që, bazuar në tarifat 
gjyqësore dhe ekspertizën, u paguhen palëve që patën sukses në mosmarrëveshje.
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Sipas të dhënave të marra nga Avokatët e tjerë të shtetit, për periudhën 1.6.2020 - 6.11.2020, 
mosmarrëveshjet e mëposhtme të punës po zhvillohen kundër organeve shtetërore:

>  ASH për zonën e Strugës  - 12 lëndë kundër organeve shtetërore nga nëpunës civilë të punësuar (organet 
shtetërore kundër të cilave ishin nisur këto procedura nuk janë të shënuara);

>  ASH për rajonin e Tetovës  - 94 lëndë kundër Ministrisë së Mbrojtjes, për përfitime punësimi, 2 lëndë 
kundër Institucionit Korrektues Tetovë, 1 lëndë kundër Gjykatës Themelore Gostivar.

>  ASH për zonën e Gostivarit  - asnjë lëndë nuk është iniciuar kundër organeve shtetërore nga nëpunës 
shtetërorë të punësuar;

>  ASH për rajonin e Kumanovës  - 6 lëndë kundër Gjykatës Themelore Civile Shkup, për paga bonus, 
29 lëndë kundër Ministrisë së Brendshme për përfitime punësimi, punë në ndërrime, punë gjatë një 
feste kombëtare, për punë gjatë ditëve të javës, pushime, për bonuse të pagës, 6 lëndë kundër Burgut 
të Kumanovës, nga të cilat 2 për anulim të vendimit për shpalljen e vendit të punës, 1 çështje kundër 
Ministrisë së Shëndetësisë për anulimin e vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, 4 lëndë 
kundër Gjykatës Themelore Kumanovë për kompensime nga marrëdhënia e punës.

>  ASH për zonën e Ohrit  - asnjë lëndë nuk është iniciuar kundër organeve shtetërore nga nëpunës të 
punësuar;

>  ASh për rajonin e Prilepit  - 1 lëndë kundër Gjykatës Themelore Manastir, 1 lëndë kundër Ministrisë së 
Pylltarisë, Bujqësisë dhe Ekonomisë së Ujërave, 15 lëndë kundër Ministrisë së Brendshme dhe 48 lëndë 
kundër Ministrisë së Mbrojtjes;

>  ASH për zonën e Kërçovës  - 66 lëndë kundër Ministrisë së Mbrojtjes dhe 46 lëndë kundër Ministrisë së 
Brendshme.

>  ASH për zonën e Shtipit  - 151 lëndë kundër Ministrisë së Brendshme për shtesa të pagave dhe shkaqe 
të tjera për punësim, 2 lëndë kundër Ministrisë së Mbrojtjes, 1 lëndë kundër Prokurorisë Publike, 10 lëndë 
kundër Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, nga të cilat 8 lëndë për kontribute të 
papaguara dhe 2 lëndë për shtesa të papaguara të pagës, 28 lëndë kundër INK Shtip, nga të cilat 9 për 
kontribute të papaguara, 18 për shtesa të pagave të papaguara dhe 1 për anulim të një vendimi, 1 lëndë 
kundër Gjykatës së Apelit Shtip për përcaktimin e së drejtës nga marrëdhëniet e punës.

>  ASH për zonën e Velesit  - 1 lëndë kundër një organi shtetëror.
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Monitorimi i procedurave gjyqësore në të cilat 
Avokatura e Shtetit të Republikës së Maqedonisë 
paraqitet si përfaqësuese me ligj 

Në periudhën korrik-dhjetor 2020, Instituti për të Drejtat e Njeriut vazhdoi me monitorimin e vazhdueshëm 
të çështjeve gjyqësore para Gjykatës Themelore Civile Shkup, por disa procedura athezioni u ndoqën para 
Gjykatës Themelore Penale Shkup, në të cilën ASHRMV ka pronë. Pretendime ligjore kundër të pandehurve 
në procedurat penale. Gjatë kësaj periudhe, janë monitoruar rreth 50 rasteve, me theks në mosmarrëveshjet 
pronësore, çështjet jo gjyqësore, si dhe mosmarrëveshjet që vijnë nga marrëdhëniet e punës. Gjatë kësaj 
periudhe, seancat zhvilloheshin vazhdimisht, dmth vonesat u regjistruan kryesisht për shkak të situatës së 
shkaktuar nga koronavirusi, dmth rasteve pozitive të KOVID-19 te paditësit ose te të paditurit. 

Në këtë periudhë, theksi u vu në mosmarrëveshjet pronësore në të cilat shprehet roli i ASHRMV në mbrojtjen 
e të drejtave pronësore dhe interesave të RMV-së dhe organeve shtetërore, por edhe në çështjet jo gjyqësore 
në të cilat Avokatura e Shtetit përfaqëson më shpesh Republikën në procedurat e zgjidhjes së kufirit, ndarja 
në një objekt të përbashkët, pagesa e kompensimi për shkak të pasurive të patundshme të shpronësuara 
dhe të ngjashme. Nga monitorimi i lëndëve të selektuara gjyqësore mund të konstatohet se bashkëpunimi i 
organeve shtetërore me ASHRMV është i vazhdueshëm, edhe pse në raste të caktuara, shfaqen probleme si 
rezultat i afateve të shkurtra të veprimit. Ekipi i projektit IDNJ gjithashtu monitoroi hetimet e filluara kundër 
disa Avokatëve të Shtetit për  shpërdorim të detyrës dhe autoritetit, shumica e të cilave kishin të bënin me 
tjetërsimin e tokës të ndërtimit dhe / ose tokën pa ndërtim, për të cilat Avokatët e shtetit dhanë mendime të 
ndryshme, në kundërshtim me rregulloret ligjore.

Ujdi jashtëgjyqësore për konteste 
me karakter pronësor-juridik

Nga përgjigjet e paraqitura në Avokaturën e Shtetit, për periudhën prej 1.6.2020-6.11.2020, mund 
të konkludohet se Avokatura e Shtetit për zonën e Velesit ka lidhur 2 marrëveshje jashtëgjyqësore, për 
kontestet juridiko-pronësore. Zyrat e Avokatëve të Shtetit për zonat e Shkupit, Manastirit, Strugës, Gostivarit, 
Kumanovës, Tetovës, Ohrit, Shtipit, Prilepit, Kërçovës, nuk kanë lidhur ndonjë marrëveshje jashtëgjyqësore 
në kontestet pronësore-juridike. Pavarësisht nga ndërlikueshmëria e këtyre mosmarrëveshjeve, megjithatë, 
në rastet kur ka prova të qarta dhe prova të mbështetura nga fakte, marrëveshjet jashtëgjyqësore mund të 
merren në konsideratë, në mënyrë që procedura të bëhet më ekonomike, në mënyrë që të shmangen kostot 
shtesë, të cilat vetëm do të rëndonin Buxhetin e shtetit, duke arritur shuma të konsiderueshme në emër të 
borxhit kryesor dhe interesit. 
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Mbrojtja e të drejtave pronësore dhe interesave të RMV

ASHRMV merr pjesë në procedurat e tjetërsimit të tokës ndërtimore dhe të pazhvilluar, duke dhënë një 
mendim pozitiv ose negativ, tjetërsimin e pasurive të patundshme, pronësinë e shtetit, shkëmbimin e tokës 
bujqësore, si dhe në procedurat për zgjatjen e marrëveshjeve të qirasë për tokën bujqësore.

Pjesëmarrja aktive e ASHRMV në procedurën e tjetërsimit të tokës ndërtimore të pazhvilluar, në pronësi të 
shtetit, bazohet në nenin 56 të Ligjit për Noterinë. Gjegjësisht, Ligji, në lidhje me procedurën për tjetërsimin 
e tokës të ndërtimit të pazhvilluar, në pronësi të shtetit, thotë se noteri është i detyruar të shqyrtojë nëse 
është marrë një mendim nga Avokati i Shtetit, nëse bëhet fjalë për konfirmimin e një dokumenti në bazë të 
të cilit transferohet pronësia, dmth shkëmbimi i pasurive të paluajtshme, ku njëra nga palët kontraktuese 
është shteti, dhe pala tjetër është person fizik ose juridik. Nëse nuk është marrë një mendim për dokumentin 
privat, noteri duhet të njoftojë Avokatin e Shtetit dhe të shtyjë konfirmimin e dokumentit, derisa të jepet një 
mendim, dhe jo më vonë se 30 ditë.

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

Sipas informacionit të marrë, për periudhën prej 1.6.2020 deri 6.11.2020, janë dhënë mendime në lidhje 
me projekt-marrëveshjet për tjetërsimin e tokës ndërtimore në pronësi të shtetit, si më poshtë:

>  Avokatura e Shtetit, për zonën e Strugës,  pranoi 3 kërkesa nga Komuna e Dibrës për të dhënë një 
mendim mbi projekt-marrëveshjet për tjetërsimin e tokës ndërtimore. U dha një mendim pozitiv dhe dy 
mendime me udhëzim.

>  Avokatura e Shtetit, për zonën e Shtipit,  ka dhënë 5 mendime pozitive në lidhje me projekt-marrëveshjet 
për tjetërsimin e vendeve të ndërtimit në pronësi të shtetit.

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

Sipas të dhënave të marra nga Avokatura e Shtetit, për rajonin Shkup; Manastir; Gostivar; Kumanovë; Tetovë; 
Ohri; Shtip; Veles; Kërçovë; Prilep, për periudhën prej 1.6.2020 deri 6.11.2020, janë dhënë mendimet e 
mëposhtme në lidhje me tjetërsimin e ndërtimit dhe tokës bujqësore në pronësi të shtetit:

ASH sipas 
zponave

Mendime 
pozitive

Mendime 
negative

Shkaqe të tjera

Shkup 64 15 28 lëndl janë në përpunim e sipër

Manastir 10 0 3 udhëzime për plotësimin e dokumentacionit

Gostivar 23 / /

Kumanovë 5 / 2 lëndë pa një projekt-marrëveshje dhe një projekt-ven-
dim, kështu që për atë arsye nuk mund të veprohet

Tetovë 9 / 1 udhëzim

Veles 1 / /

Ohër 7 / /

Kërçovë 1 1 1 lëndë në përpunim e sipër

Prilep 8 / /
*Avokatura e Shtetit, për zonën e Velesit, ka dhënë 1 mendim në lidhje me dhënien me qira të tokës në pronësi të shtetit.
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3) Privatizimi dhe qiradhënia e tokës ndërtimore

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

>  ASH për zonën e Shkupit - ka paraqitur 65 ankesa dhe 15 çështje janë në pritje.

>  ASH për zonën e Manastirit - Janë paraqitur 8 ankesa.

>  ASH për juridiksionin e Kumanovës -  janë pranuar 200 lëndë, prej të cilave për 6 lëndë janë parashtruar 
ankesa

>  ASH për rajonin e Prilepit - janë dorëzuar 4 ankesa .

>  ASH për rajonin e Prilepit -  janë dorëzuar 4 ankesa .

>  ASH për zonën e Shtipit - 228 raste të reja janë regjistruar, 178 raste janë arkivuar, dhe 6 ankesa janë 
dorëzuar.

>  ASH për zonën e Ohrit - Janë paraqitur 2 ankesa.

>  ASH për zonën e Kërçovës - janë regjistruar gjithsej 345 raste. 342 rastet e mbetura mund të 
konsiderohen pozitive dhe jo më në proces

>  ASH për zonën e Strugës - 19 çështje janë në proces, ndërsa 1 ankesë është depozituar në rastin e 
privatizimit dhe dhënies me qira të tokës ndërtimore.

>  ASH për zonën e Tetovës - janë parashtruar 4 ankesa.

>  ASH për zonën e Gostivarit - 3 ankesa janë dorëzuar, dhe 11 raste janë ende në pritje.

Sipas informacionit të marrë nga Gjykata e Lartë Administrative, në periudhën 1.6.2020-10.11.2020, 29 
raste janë regjistruar në bazë të privatizimit të tokës ndërtimore, ndërsa për të njëjtën periudhë janë zgjidhur 
25 çështje.
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Denacionalizimi
Ligji për denacionalizim parashikon se procedura e denacionalizimit është urgjente, me ç’rast organi i 
denacionalizimit e ka për detyrë kërkesat për denacionalizim t’i marr në punë sipas radhës që i ka pranuar, 
përveç nëse kompleksiteti i rastit ose rrethana të veçanta nuk imponojnë të veprohet ndryshe.  Megjithatë, 
praktika tregon që këto procedura janë kryer për shumë vite. 

Në përputhje me përgjigjen nga Gjykata Administrative, të pranuar në bazë të kërkesës së parashtruar për 
qasje deri te informacionet, në lidhje me procedurat e denacionalizimit, me datë 10.11.2020, akoma janë 
aktive 864 lëndë, ndërsa janë zgjidhur 393 lëndë. Në periudhën prej 1.6.2020 deri më 10.11.2020, janë 
zgjidhur 392 lëndë.

Sipas të dhënave të Gjykatës së Lartë Administrative, në periudhën 1.6.2020-10.11.2020, gjithsej 73 
lëndë janë ngritur si ankesë kundër vendimeve të Gjykatës Administrative në bazë të denacionalizimit, 
ndërsa për periudhën e deklaruar, 69 lëndë janë zgjidhur në apel.

Informacioni i marrë nga Avokatura e Shtetit, për periudhën 1.6.2020-6.11.2020, në lidhje me procedurat 
e denacionalizimit:

Qytete Konteste të ngritura 
administrative

Ankesa të parashtruara deri te 
Gjykata e Lartë Administrative në

Procedura për denacionalizim të 
cilat akoma janë në rrjedhë e sipër

Shkup 1 0 2 lëndë 

Strugë 1 1 5 lëndë

Gostivar 4 3 Nuk ka lëndë

Tetovë 5 0 417  lëndë

Ohër 14 3 48 lëndë

Shtip 11 0 97 lëndë

Veles 1 0 Nuk ka lëndë 

Kërçovë 1 / 263 lëndë

Prilep / 2 71 lëndë

Kumanovë 9 1 88 lëndë
  

10 - nuk thuhet nëse këto janë mosmarrëveshje admin-
istrative apo ankesa në Gjykatën e Lartë Administrative
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Shpronësimi i tokës
Në procedurat e shpronësimit, ish-pronarët e tokave shpesh paraqesin padi në gjyq sepse ata besojnë 
se u ofrohen çmime më të ulëta se vlera e tregut të tokës. Ligji për Shpronësimin rregullon konfiskimin 
dhe kufizimin e së drejtës së pronësisë dhe të drejtave pronësore të pasurive të patundshme për qëllim të 
realizimit të interesit publik, të përcaktuar me ligj, dhe për ndërtimin e ndërtesave dhe kryerjen e punëve të 
tjera, përcaktimin e interesit publik, procedurën e shpronësimit dhe procedurën për përcaktimin e tarifës së 
tregu.

Sipas të dhënave të marra nga Gjykata Administrative, numri i lëndëve aktive në bazë të shpronësimit, 
me 10 nëntor 2020, është 30, ndërsa në periudhën 1.6.2020-10.11.2020, 45 lëndë janë zgjidhur. Në 
Gjykatën e Lartë Administrative, në të njëjtën periudhë, gjithsej 11 lëndë u ngritën në apel, për shkak të 
shpronësimit, ndërsa 13 lëndë u zgjidhën.

Procedurat e athezionit
Në procedurat e athezionit, Avokatura e Shtetit, që përfaqëson RMV-në dhe organet e saj, paraqet kërkesa 
juridike pasurore të drejtuara kundër të pandehurve në procedurat penale. Kjo pjesëmarrje është rezultat i 
procedurave hetimore dhe penale të iniciuara tashmë nga Zyra e Avokatit Publik të RMV-së të cilat i referohen 
rasteve në lidhje me abuzimin e pozitës dhe autoritetit zyrtar, evazionit fiskal, praktikave korruptive dhe të 
ngjashme. Sipas përgjigjeve të paraqitura, për periudhën 1.6.2020-6.11.2020, në Avokaturën e Shtetit, 
për rajonin e Shkupit, kryhen 10 procedura të athezionit; për Veles-3; për Kumanovë-1; për Stip-1; për 
Gostivarin -2; për Kërçovën-6; për Prilep-5. Për zonat e Manastirit, Strugës, Ohrit, Tetovës, nuk ka filluar 
asnjë procedurë athezioni. Në periudhën e mësipërme, në asnjë nga zonat e përmendura të ASHRMV nuk u 
iniciuan procedura civile bazuar në procedurat e athezionit të përfunduara ligjërisht.

Sipas informacionit të marrë nga Gjykata Themelore Penale Shkup, për periudhën prej 1.6.2020-6.11.2020, 
nuk janë regjistruar raste athezioni në të cilat Avokatura e Shtetit të RMV-së ka paraqitur kërkesa pronësore.
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Shuma e paguar/arkëtuar nga/në Buxheti/n 
i RMV-së në lidhje me procedurat gjyqësore 
në lidhje me procedurat gjyqësore

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

Duke pasur parasysh sa më sipër, ekziston nevoja që Avokatura e Shtetit të mbajë evidencë për shumat e 
paguara dhe / ose të mbledhura nga / në Buxhetin e RMV-së, në atë mënyrë, përveç institucioneve të tjera 
përkatëse, siç janë Ministria e Financave dhe Zyra e të Ardhurave Publike, kështu që dhe ASHRMV, do të 
kishin njohuri për rastet deri në ekzekutimin e tyre. Ky procesverbal është veçanërisht i rëndësishëm për 
avokatët e shtetit, në mënyrë që të kemi një pasqyrë të suksesit të secilës çështje të regjistruar (në gjykatë 
dhe / ose procedurë administrative), pavarësisht nëse ata veprojnë si përfaqësues me ligj ose me një prokurë 
të përgjithshme autorizojnë vetë organet shtetërore për të përfaqësuar veten.

Bashkëngjitur është një tabelë, sipas informacionit të marrë nga Avokatët e tjerë të shtetit, për periudhën 
nga 1.6.2020 deri në 6.11.2020:

Avokatura e 
Shtetit

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

Shuma e paguar 
nga Buxheti i RMV 
palëve të cilat kanë 

pasur sukses në 
kontest

Shuma e arkëtuar në 
dobi të Buxhetit të 

RMV nga palët të cilat 
nuk kanë pasur sukses 

në kontest

Gostivar 1.680.872 denarë 3.520.630 denarë 83.320 denarë

Kërçovë 309,210 denarë 993.134 denarë 125,040 denarë

Strugë 718,036 denarë shpenzime në 
procedurat penale dhe kundërvajtëse

/ /

Veles 422,196 denarë shpenzime në 
procedurat penale dhe kundërvajtëse

/ /

Ohër 1,115,353 denarë / /
  
*Avokaturat e Shtetit, për zonat e Manastirit, Tetovës, Prilepit dhe Shtipit, deklaruan se ata nuk kanë informacionin e nevojshëm, 
sepse shpenzimet derdhen përmes Ministrisë së Financave - Zyra e të Ardhurave Publike. 

Avokatura e Shtetit, për rajonin e Kumanovës, në periudhën e përmendur, ka marrë 30 urdhra përmbarimi nga përfaqësuesit e 
palëve.
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