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MONITORI MI GJYQËSOR  

NDJEKJA E RASTEVE AKTUALE 

Komiteti i Helsinkit edhe këtë muaj vazhdoi vëzhgimin e procedurave gjyqësore, që janë me rëndësi 

për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në vend.  

Në prill përfundoi vëzhgimi i të pandehurve për vrasjen e Nikolla Sazdovskit, që ishte motivuar nga 

përkatësia etnike e N.S. Pjesëtari i ri i grupit të tifozëve “Komiti” humbi jetën pasi ishte rrahur nga 

tre pjesëtarë të grupit të tifozëve “Shvercerat” në qërshor të vitit 2018. Dy nga autorët u zbuluan dhe 

u paditën, ndërsa pas zbatimit të procedurës së provës, u dënuan me burgim nga 19 vjet 

individualisht. I dyshuari i tretë akoma gjendet në arratisje. Dënimi i këtillë dërgon mesazhin se 

veprat e urrejtjes nuk do të tolerohen nga organet kompetente.   

Këtë muaj vazhdoi procedura e provës në lëndën penale kundër Milenko Nedellkovskit, për shkak të 

dyshimit të bazuar për vepër të kryer penale sipas Nenit 394-ç të Kodit Penal të RMV (Përhapja e 

materialit racist dhe ksenofobik me anë të sistemit kompjuterik). U prezantua një pjesë e provave të 

mbrojtjes. Përndryshe, i pandehuri Milenko Nedellkovski ngarkohet për këtë vepër sepse në verën e 

vitit 2018, kur shpërtheu zjarri vdekjeprurës në një periferi të Athinës, publikoi një status me të cilin 

përhapte gjuhë të urrejtjes kundër fatalistëve nga Republika e Greqisë.   

Komiteti i Helsinkit poashtu ndjek rastin e personave të rinj që punojnë në mjekësi dhe punonjësve 

në Fondin e Sigurimit Shëndetësor, që janë akuzuar për vdekjen e vajzës së vogël Tamara Dimoska. 

Në muajin prill vazhdoi dëgjimi i nënës së Tamara Dimoskas, Zhaklina Dimoska, por akoma nuk 

është përfunduar, sepse gjykimi u anulua për shkak të obligimeve të disa të pandehurve. Përndryshe, 

vëzhguesit e Komitetit të Helsinkit shënuan se të pandehurit në procedurë janë të padisplinuar, nuk 

tregojnë respekt ndaj gjykatës dhe viktimës, se hanë dhe pinë në gjykatore gjatë gjykimit (bonbona 

dhe kafe) dhe komentojnë zëshëm ndaj një pjese të dëshmive të dëshmitares Zhaklina Dimoska, 

ndërsa gjykata nuk i qorton për këtë gjë. 

DISKRI MINI MI  

PËRSËRITET DISKRIMINIMI I  ROMËVE NË NJË KAFENE NË P RILEP 

Gjatë muajit prill, Komiteti i Helsinkit pranoi një parashtresë për diskriminim në bazë të përkatësisë 

etnike dhe ngjyrës së lëkurës, e që ka të bëjë me aksesin në mallra dhe shërbime. Ndërkaq, disa miq, 

të gjithë pjesëtarë të komunitetit rom, diku në orët e mbrëmjes janë drejtuar në një lokal në Prilep. 

Pasi kishin hyrë në lokal dhe ishin ulur në një tavolinë, të punësuarit u kishin thënë të largoheshin, 

sepse kishte një festë private, edhe pse asgjë nuk kishte aluduar në atë se po zhvillohej një festë 



 

 
 
private, ndërsa mysafirët tjerë lirshëm kishin hyrë dhe kishin dalur nga kafeneja dhe ishin ulur nëpër 

tavolina. Edhe pse viktimave u ishte dhënë mundësia që rastin ta denoncojnë në Komisionin e 

Mbrojtjes nga Diskriminimi, për fat të keq, ata nuk dëshironin të çonin rastin më tej. Ky nuk është 

rasti i parë i diskriminimit ndaj romëve në kafenetë e Prilepit që është regjistruar nga Komiteti. Gjatë 

vitit 2018, në kuadrin e testimit të gjendjes në një kafene në Prilep, testerëve romë nuk u ishte lejuar 

të hynin në kafenenë, përderisa testerët kontrolluas realizuan aksesin në kafene. Komiteti i Helsinkit 

paraqiti një parashtresë në Komisionin e Mbrojtjes nga Diskrimimi, i cili pranoi pretendimet e 

testimit dhe konstatoi kufizimin e aksesit për personat e përkatësisë etnike rome nga kafeneja në 

Prilep, në bazë të përkatësisë së tyre etnike dhe ngjyrës së lëkurës, gjë kjo e cila paraqet diskriminim 

të drejtpërdrejtë në aksesin në mallra dhe shërbime.  

Aksesi në mallra dhe shërbime paraqet një segment të rëndësishëm në jetën shoqërore të personave 

të të gjithë komuniteteve etnike, ndërsa paraqet një pjesë posaçërisht integrale të jetës shoqërore të 

personave të komunitetit etnik rom, sepse duhet të mundësojë përfshirjen sociale të këtyre 

personave. Kufizimi i aksesit të romëve në mallra dhe shërbime paraqet shkelje të së drejtës së 

barazisë së romëve, në raport me komunitetet tjera etnike, paraqet vazhdimin e stigmatizimit dhe 

segregimit të romëve dhe hap mundësinë e ekzistimit të praktikës diskriminuese, në qoftë se trajtimi 

i këtillë është i orientuar eksluzivisht ndaj romëve.   

Rekomandimi: Apelojmë tek të gjithë objektet e hotelierisë dhe objektet tjera që ofrojnë mallra dhe 

shërbime, ta bëjnë këtë gjë pa diskriminim në çfarëdo baze. Veç kësaj, ftojmë të gjithë qytetarët që 

janë ndier të diskriminuar në rastet e aksesit në mallra dhe shërbime në cilëndo bazë, ta denoncojnë 

këtë gjë në Komitetin e Helsinkit.  

MBROJTJA SOCI ALE  

VEPRIMI I PANËRGJEGJSHËM I QENDRËS SË PUNËS SOCIALE GJATË SJELLJES SË 

VENDIMIT PËR REALIZIMIN E SË DREJTËS SË NDIHMËS SOCIALE FINANCIARE 

Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut iu drejtua me kërkesë për ndihmë juridike falas një 

person socialisht i rrezikuar, i cili ka nevojë që t’i realizohet e drejta e ndihmës sociale financiare.   

Domethënë, personi na infromoi se gjatë muajit nëntor të vitit 2018, kishte parashtruar kërkesë për 

realizimin e së drejtës së ndihmës sociale financiare. Gjatë muajit mars të vitit 2019, apo pas kalimit 

të katër muajve nga paraqitja e kërkesës, IP Qendra Ndërkomunale e Punës Sociale – Gazi Babë, 

kishte marrë një vendim, me të cilin procedura për realizimin e së drejtës së ndihmës sociale 

financiare po ndërpritet, deri në zgjidhjen e çështjes paraprake, apo më saktësisht, deri në 

kompletimin e dokumentacionit të nevojitur.   



 

 
 
Konform Nenit 95 të Ligjit të Procedurës së Përgjithshme Administrative, në qoftë se organi publik 

që drejton procedurën has në një çështje, zgjidhja e së cilës është parakusht për vetë punën, e ajo 

paraqet një çështje e pavarur juridike, për zgjidhjen e së cilës është përgjegjëse gjykata ose një organ 

tjetër publik (në tekstin e mëtejshëm: çështje paraprake), organi publik që drejton procedurën 

administrative ndërpren procedurën deri në zgjidhjen e çështjes paraprake dhe informon palën për 

këtë.  

Kompletimi i dokumentacionit për një lëndë të caktuar dhe grumbullimi i të dhënave me detyrë 

zyrtare nga institucionet kompetente nuk paraqet as një çështje paraprake e as një çështje juridike. 

Grumbullimi i të dhënave me detyrë zyrtare është pikërisht kjo, detyrim dhe obligim i institucionit i 

cili sjell vendim në lidhje me kërkesën për realizimin e një të drejte të caktuar nga pala.  

Rekomandimi: Duke patur parasysh parimit e orientimit servisor të organeve publike, në pajtim me 

Nenin 9 të Ligjit të Procedurës së Përgjithshme Administrative, kur organet publike vendosin për 

çështje administrative, nevojitet të jenë të orientuar drejt shërbimeve në realizimin e të drejtave dhe 

interesave të palëve, e sidomos në rastet kur bëhet fjalë për realizimin e të drejtave të mbrojtjes 

sociale të palëve,të cilëve gjendja ekzistenciale plotësueshëm u vështirësohet për shkak të veprimit të 

pandërgjegjshëm të institucioneve kompetente.  

 

VEPRAT E URREJTJES 

ËSHTË RRITUR DYFISH NUMRI I  INCIDENTEVE TË KRYERA PËR SHKAK TË 

URREJTJES 

 
Në muajin prill 2019 janë regjistruar gjithsej 30 incidente me motiv urrejtjen, nga të cilët 21 janë 

kryer për shkak të përkatësisë etnike, 7 për shkak të përkatësisë politike, për një incident arsyeja është 

feja dhe 1 incident është kryer për shkak të ngjyrës së lëkurës së viktimave. Shumica e incidenteve 

janë regjistruar në Shkup (18), ndërsa të gjitha kallëzimet penale (5) janë për veprën penale Përhapja 

e materialit rasist dhe ksenofobik. Përsëri, një pjesë e konsiderueshme e të involvuarve në këto 

incidente si viktima dhe/ose si kryerës janë fëmijë (persona deri në moshën 18 vjeç). 

Për këtë muaj veçojmë rastin e dhunës së kryer me motiv urrejtja racore. Ndërkaq, më datën 

18.04.2019 në ora 21.40 në Stacionin Policor Qendër, M.A.M. (38) nga Shkupi kishte denoncuar se 

po të njëjtën ditë rreth orës 18.20 në sheshin “Maqedonia”, i biri i saj 13 vjeç, i cili kishte qenë me të 

vëllaun dhe motrën, ishte sulmuar fizikisht nga dy persona të panjohur. Në polici rasti është 

evidentuar si kundërvajtje ndaj rendit dhe paqes publike (Neni 12 i Ligjit të Kundërvajtjeve ndaj 

Rendit dhe Paqes Publike), megjithatë, përmban dhe elemente të veprës penale Dhunë. Komiteti i 

Helsinkit, me pëlqimin e nënës së viktimës, ngriti padi penale përpara prokurorisë kompetente. 



 

 
 

GJUHA E URREJTJES 

Retorika provokative në fjalimet e kandidatëve presidencial 

 
Komiteti i Helsinkit vëzhgonte dhe fushatën e zgjedhjeve presidenciale në të dy raundet. Gjatë kësaj 

periudhe, Komiteti nuk vërejti gjuhë të urrejtjes në fjalimet e kandidatëve për president dhe nuk 

kishte raste të retorikës së vazhdueshme apo të dukshme nxitëse në diskursin e fushatës së të dy 

kandidatëve.1 Megjithatë, u shënua përdorimi i mesazheve negative dhe fyerjeve personale në fushatë 

gjatë debateve në raundin e dytë midis kandidatit Stevo Pendarovski dhe Gordana Siljanovska 

Davkova. Retorikë provokative u shënua dhe në fjalimet e përfaqësuesve partiak. Edhe pse 

kandidatët nuk përdornin gjuhë të urrejtjes drejtpërsëdrejti, prapseprap në rrjetet sociale u regjistrua 

gjuha e urrejtjes në diskursin publik, të cilën Komiteti i Helsinkit dokumentoi në mënyrën përkatëse.  

Gjuhë diskrimunuese dhe gjuhë e urrejtjes në bazë të përkatësisë etnike dhe politike u evidentua në 

mediumet sociale Facebook dhe Twitter nga publiku i gjerë. Në periudhën nga 1 prilli i vitit 2019, 

përfundimisht me ditën e raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale, në internet portalin 

wwww.govornaomraza.mk u regjistruan gjithsej 69 raste të gjuhës së urrejtjes.  

                                                             
1Të dy kandidatët për president kanë paguar reklamim politik në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe. 



 

 
 

   

Текстот во графиконот: 

Gjuha e urrejtjes me motiv përkatësia etnike 

Gjuha e urrejtjes me motiv përkatësia politike 

Gjuha e urrejtjes me motiv seksi dhe gjinia 

Gjuha e urrejtjes me motiv orientimi seksual dhe identiteti gjinor 

Nënshtrimi ndaj përqeshjes të përfaqësuesve të vendeve të huaja 

Gjuha e urrejtjes me motiv raca/ngjyra e lëkurës 

Gjuha e urrejtjes me motiv feja dhe bindja fetare 

Nënshtrimi ndaj përqeshjes të përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare 

 

Numri më i lart i rasteve të verifikuara kishin të bënin me gjuhën e urrejtjes me motiv përkatësia 

etnike (31% nga numri i përgjithshëm i denoncimeve), gjuhën e urrejtjes me motiv përkatësia 

politike dhe me motiv seksi dhe gjinia (me nga 21% nga numri i përgjithshëm i denoncimeve) dhe 14 

denoncime të gjuhës së urrejtjes me motiv orientimi seksual dhe identiteti gjinor (16%). Siç mund të 

shihet nga pasqyra histogramike e denoncimeve të arritura të gjuhës së urrejtjes, pjesa më e madhe 

është regjistruar gjatë fushatës politike. Pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale, vërehet një 

numër dramatikisht i ulur i denoncimeve të gjuhës së urrejtjes. 



 

 
 
 

 

 
TË DREJTAT E PUNËTORIT 

 

PROCEDURA PARAPRAKE PËR MBROJTJE NGA SHQETËSIMI NË VENDIN E PUNËS 

TEK NJË PUNËDHËNËSI 

 
Gjatë muajit prill, Komiteti i Helsinkit dokumentoi 13 raste të shkeljes së të drejtave të punëtorit, të 
cilat kishin të bënin me: 

 Shqetësimin në vendin e punës; 

 Punën e paparaqitur dhe të papaguar jashtë orarit; 

 Rrogat dhe kontributet e papaguara për sigurim shëndetësor dhe pensional; 

 Heqja dorë verbale e kontratës së punësimit; 

 Mosrespektimi i afatit të përcaktuar ligjor nga 30 ditë, brenda të cilit gjykatat e apelit duhet 
të sjellin vendim në lidhje me një ankesë në procedurën e kontesteve të marrëdhënies së 
punës. 

Shtatë nga rastet e regjistruara të shkeljes së të drejtave të punëtorit ishin denoncime nga punëtorë që 
konsiderojnë se janë viktima të shqetësimit në vendin e punës – mobing.   
 
Mobingu mund të manifestohet në një numër të pakufizuar të formave, si për shembull, përqeshja 
dhe poshtërimi i vazhdueshëm në vendin e punës, imponimi i detyrave poshtëruese të punës 
dhe/ose bërtitja dhe fyerja e vazhdueshme, gjë kjo me të cilën drejtpërsëdrejti goditet dinjiteti i 
punëtorit.  
 
Ligji i Mbrojtjes nga Shqetësimi në Vendin e Punës përcakton dy procedura, përmes të të cilave 
mund të realizohet mbrojtja nga mobingu. Me anë të procedurës paraprake do të ishte realizuar 
mbrojtja e punëtorit ose personit të angazhuar me kontratë, si dhe me anë të mbrojtjes gjyqësore. 
Procedurat nuk janë kushtëzuar njëra me tjetrën dhe nuk ekziston një prioritet i shfrytëzimit të tyre.  



 

 
 
Procedura paraprake për mbrojtje nga shqetësimi në vendin e punës tek një punëdhënësi 
 
Qëllimi i procedurës paraprake, e cila sipas natyrës është e brendshme, është që të sigurojë mbrojtje 
nga mobingu në mënyrë të shpejt dhe efikase në kuadrin e vetë ambientit të punës, sepse ajo 
zbatohet drejtpërsëdrejti tek punëdhënësi.  
 
Kjo procedurë ngritet me paraqitjen e kërkesës me shkrim nga punëtori i cili konsideron të jetë 
viktimë e mobingut, deri tek personi që kryen mobingun, duke i treguar se sjellja e tillë është e 
papërshtatshme, e papranueshme dhe e padëshiruar. Kërkesa me shkrim duhet të përmbajë dhe një 
paralajmërim se nëse sjellja e tillë nuk ndalet menjëherë, viktima potenciale do të detyrohet të 
kërkojë mbrojtje juridike.  
 
Në situatat kur kerkesa parimore me shkrim nuk do të jep fare rezultate, apo nuk do ta ndërprejë 
shqetësimin në vendin e punës, kërkesa me shkrim e personit që vuan mobingun i dërgohet 
punëdhënësit. Përjashtim nga kjo procedurë paraprake është situata në të cilën, si kryerës i mobingut 
paraqitet një organ punëdhënës. Në raste të tilla, menjëherë pas paralajmërimit me shkrim praprak 
dërguar kryerësit të mobingut, pa procedurë paraprake, kontesti ngritet drejtpërsëdrejti përpara 
gjykatës kompetente, me paraqitjen e padisë. Duke marrë në konsideratë faktin se kryerës i mobingut 
mund të jetë cilido person ose grup personash, pavarësisht nga funksioni i tyre, apo pavarësisht nëse 
bëhet fjalë për një punëdhënës si person fizik, person përgjegjës apo punëtor, nëse nuk bëhet fjalë 
për përjashtimin e cekur, kërkesa me shkrim paraqitet përpara personit përgjegjës tek punëdhënësi. 
Kjo kërkesë me shkrim, gjatë procedurës paraprake parashtrohet më së voni gjashtë muaj nga dita 
kur për herë të fundit është kryer sjellja e cila konsiderohet se paraqet mobing, e në të kundërtën, e 
drejta e mbrojtjes në kuadrin e procedurës paraprake vjetërohet.  
 
Në pjesën e parë të procedurës paraprake, personi përgjegjës tek punëdhënësi detyrohet që 
menjëherë, e më së voni 8 ditë nga dita e pranimit të kërkesës për mbrojtje nga mobingu, palëve t’u 
propozojë ndërmjetësimin si mënyrë e zgjidhjes së kontestit, si dhe të zgjedhin një person nga lista e 
ndërmjetësuesve. Në qoftë se nuk ekziston pajtimi midis palëve dhe personit të autorizuar tek 
punëdhënësi për përcaktimin e një ndërmjetësuesi, personi i autorizuar detyrohet brenda tetë ditëve 
t’u dërgojë lajmërim me shkrim të dy palëve se nuk është zgjedhur një ndërmjetësues. Nga dita e 
dërgimit apo mosdërgimit të lajmërimit, fillon të rrjedhë afati 15-ditor për paraqitjen e padisë përpara 
gjykatës kompetente për mbrojtje nga shqetësimi në vendin e punës.  
 
Ndërmjetësuesi mund t’i qaset procedurës në mënyra të ndryshme: të mbajë biseda të përbashkëta 
ose të ndara me palët, me pëlqimin e njërës palë, palës tjetër t’i dërgojë propozim dhe qëndrime për 
çështje të ndryshme, ose të bëjë biseda edhe me persona të propozuar si dëshmitarë. Ai/ajo është i/e 
detyruar që për çdo veprim të ndërmarrë brenda procedurës për rënie dakord të përgatisë një raport 
të posaçëm, në të cilin saktësisht do të shënohen gjërat që janë ndërmarrë për veprimin konkret dhe 
ka në dispozicion më së shumti 15 ditë ta përfundojë tërë procedurën. Varësisht nga suksesi i 
ndërmjetësimit, ndërmjetësuesi ka një afat treditor që të konkludojë marrëveshje me rekomandime 



 

 
 
(nëse ndërmjetësimi është i suksesshëm), ose të hartojë një lajmërim me shkrim se marrëveshja nuk 
është arritur (nëse ndërmjetësimi është i pasuksesshëm) dhe t’i udhëzojë për zgjidhje gjyqësore të 
kontestit.  
 
Rekomandimi: Përveç këtyre zgjidhjeve ligjore, shteti nuk mund të lavdërohet me një praktikë të 
konsiderueshme në këtë fushë. Të dy mënyrat e zgjidhjes së kontesteve që shfaqen si rezultat i 
mobingut, në kushte të shkallës së lart të papunësisë si rezultat i gjendjes së rëndë ekonomike, për 
momentin nuk paraqesin institute juridike me domethënie më të gjerë praktike dhe teorike. 
Megjithatë, një pjesë e caktuar e fajit për një gjendje të tillë është falë mosnjohurive të të punësuarve 
për mundësitë e mbrojtjes nga mobingu. Në këtë drejtim, Komiteti i Helsinkit inkurajon punëtorët 
që mendojnë se janë viktima të mobingut, t’i shfrytëzojnë mekanizmat e numëruar të mbrojtjes, 
sepse vetëm me shfrytëzimin e tyre do t’i bëhet e ditur personit që kryen mobingun se sjellja është e 
papërshtatshme, e papranueshme dhe e padëshiruar dhe do t’i bëhet e ditur se keni në dispozicion 
mbrojtjen gjyqësore, të cilën planifikoni ta shfrytëzoni në qoftë se ai nuk korrigjon sjelljen e vet. Si 
pasojë, shkresa mund të ndikojë mbi kryerësin e mobingut që ta rishqyrtojë sjelljen e vet në vendin e 
punës, e nëse kjo nuk ndodh, ai mund ta shfrytëzojë si provë në procedurën kundër saj apo tij.  

 
PUNËTORET E TEKSTILIT 

 

PUNËTORE TË TEKSTILI T KANË PUNUAR ME KONTRATË PËR KOHË TË CAKTUAR 

PËR MË GJATË SE 5 VJET 

 
Komiteti i Helsinkit u informua se në një konfeksion tekstili në Shtip punojnë punëtore me kontratë 
për kohë të caktuar me kohëzgjatje nga një deri tre muaj, për më gjatë se pes vjet, ndërsa një pjesë e 
tyre edhe nga dhjetë vjet janë në marrëdhënie pune nën kontratë për kohë të caktuar tek i njëjti 
punëdhënës. Konform Ligjit të Marrëdhënieve të Punës, një kontratë pune mund të lidhet për kohë 
të caktuar për kryerjen e punëve të njëjta, me ndërprerje ose pa ndërprerje, deri pesë vjet. 
Marrëdhënia e punës e lidhur me kontratë pune për kohë të caktuar transformohet në marrëdhënie 
pune për kohë të pacaktuar, në qoftë se punëtori vazhdon të punojë pas kalimit të afatit nga pesë 
vjet.  
Për këto arsye, Komiteti i Helsinkit kërkoi nga Inspektorati Shtetëror i Punës, konform 
kompetencave ligjore, të zbatojë vëzhgim të jashtëzakonshëm inspektorial dhe të ekzaminojë nëse në 
konfeksionin e tekstilit në fjalë në Shtip punëtoret dhe punëtorët punojnë me kontratë për kohë të 
caktuar për më gjatë se pesë vjet, dhe disa nga ata për më gjatë se dhjetë vjet tek i njëjti punëdhënës, 
pa iu transformuar marrëdhënia e punës në marrëdhënie pune për kohë të pacaktuar.   
 
Rekomandimi: Shkeljet e këtilla të të drejtave të punëtorit janë të shpeshta në industrinë e tekstilit, 
përpunimit të lëkurave dhe në industrinë e prodhimit të këpucëve. Ftojmë të gjitha punëtoret dhe 
punëtorët që përballen me shkelje të këtilla të të drejtave të punëtorit, t’i denoncojnë ato në 
Komitetin e Helsinkit.  
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