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Qasje në drejtësi në fushën e mjedisit jetësor
– Ndihmë juridike falas si mjet për përmirësimin e gjendjeve

Përmbledhje ekzekutive 

Ky dokument i paraqet qëndrimet e argumentuara të autorëve dhe jep drejtime për 
forcimin e ndikimit të shoqërisë qytetare në reformat efektive në sektorin e gjyqësisë, në 
pajtim me standardet ndërkombëtare dhe të Bashkimit Evropian, me qëllim të 
vlerësohet efikasiteti i sektorit juridik përmes bashkëpunimit të sektorit publik me palë 
të interesuara, në këtë rast organizatat qytetare.

Dokumenti është i përgatitur nga ekip ekspertësh, të angazhuar në kornizat e projektit: 
“Qasje e barabartë për drejtësi efektive”, i implementuar nga Shoqata e qytetarëve 
Qendra për demokraci ekologjike Florozon nga Shkupi, në partneritet me 
Environmental Law and Management Association EMLA nga Hungaria.  Projekti është 
i financuar nga Bashkimi Evropian përmes  shemës së granteve nga CFSD pranë 
Ministrisë për financa –“Forcimi i ndikimit të shoqërisë qytetare mbi reformat efektive 
në sektorin juridik EuropeAid/159467/ID/ACT/MK, numri i marrëveshjes 12-6208/1. 

Gjatë përgatitjes së këtij dokumenti, i njëjti është prezantuar, ndarë dhe diskutuar në 
kornizat e Trupit Joformal Koordinues (Organi Nacional Koordinues - ONK) për 
qasje në drejtësi në fushën e mjedisit jetësor, i cili gjithashtu, është formuar në 
kornizat e projektit të lartpërmendur. Qëllimi i NKt, mes tjerash, është përcaktimi i 
pozitave të institucioneve të ndryshme dhe palëve të prekura, duke e përfshirë 
edhe sektorin qytetar dhe të mundësojë qasje multi-disiplinare përmes bashkëpunimit 
të sektorëve të vepruesve kryesorë në qasjen ë drejtësi në fushën e mjedisit jetësor. 
Projekti është në pajtim me Prioritetin 2 të thirrjes së lartpërmendur, ndërsa veprimi 
bazohet në përfundimet e Strategjisë së re për reforma të sektorit gjyqësor (Strategjia) 
me Planin e aksionit 2017- 2022, që është miratuar më 28 nëntor të vitit 2017 nga 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilat korrespondojnë me Raportet e 
Komisionit Evropian për përparimin e vendit në vitet e fundit. Më saktë, projekti ka të 
bëjë me forcimin e kapaciteteve të organizatave lokale dhe nacionale, si dhe organeve 
relevante shtetërore në fushën e drejtësisë dhe mbrojtjes së të drejtave themelore të 
njeriut në mënyrë pjesëmarrëse dhe demokratike, përmes promovimit të mekanizmit 
për ndihmë falas. Me implementimin e aksionit, përveç forcimit të kapaciteteve për 
përfaqësimin e organizatave qytetare, gjithashtu, do të kontribuohet për implementimin 
e reformave në sistemin gjyqësor në vend. Në përgjithësi, ky aksion është i dizajnuar ti 
përgjigjet përparimit total të reformave gjyqësore në vend, dhe të mundësojë kushte për 
arritje në kontekst nacional. Arritja e qëllimeve të përcaktuara do të bazohet në qasje 
gjithëpërfshirëse, fillimisht përmes vendosjes së bashkëpunimit të ngushtë mes palëve.

E drejta për mjedis jetësor të pastër është e garantuar në më tepër se 100 
kushtetuta në botë – kjo është e përcaktuar sipas Programit të Kombeve të 
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Bashkuara për mjedisin jetësor si “çdo shpallje e mjedisit jetësor me cilësi të caktuar si e 
drejtë e njeriut”. Sipas definicionit të Programit, të drejtat nga fusha e mjedisit jetësor 
mund të jenë thelbësore dhe procedurale – tipi i parë i të drejtave ka të bëjë me 
mundësinë për mbrojtje nga pasojat që i ka degradimi i mjedisit jetësor mbi të drejtat 
qytetare dhe politike, të drejtat për jetë dhe shprehje të lirë, të drejtat kulturore dhe 
sociale, si dhe e drejta për shëndet, ujë, ushqim dhe kulturë. Me rëndësi të njëjtë dhe 
parakusht i domosdoshëm i llojit të parë të të drejtave janë të drejtat procedurale. Ato 
paraqesin pikë kyçe ku ndeshen e drejta në fushën e mjedisit jetësor dhe në fushën e të 
drejtave të njeriut -ato paraqesin hapa formale të cilat duhet të bëhen në procesin e 
mbrojtjes së të drejtave të garantuara me ligj. Mes të drejtave procedurale janë e drejta e 
kërkesës së pajtimit të informuar paraprak nga qytetarët, qasje në informata, 
pjesëmarrje në vendimmarrje dhe qasje në drejtësi. 

Në kornizat e këtij dokumenti rishikohet ligjvënia e Maqedonisë përmes prizmës së 
parimit të qasjes në drejtësi në punët nga fusha e mjedisit jetësor, i mishëruar në 
sistemin ligjor të Republikës së Maqedonisë së Veriut përmes Konventës së Arhusit, e 
ratifikuar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 1999.

Në këtë kontekst, përshkruhen rregulloret e përgjithshme ligjore, duke filluar nga vetë 
Konventa e Aarhus-it dhe Ligji për Mjedisin, përmes të cilit përfshihet në legjislacionin 
maqedonas, si dhe përmes akteve dhe procedurave të tjera për ushtrimin e së drejtës së 
qasjes në drejtësinë mjedisore. 

Më tej, teksti i rishikon aktet e veçanta ligjore, veçanërisht mekanizmat të cilat ato I 
përmbajnë me të cilat garantohet qasja në informata dhe pjesëmarrje më e madhe e 
opinionit, gjegjësisht, mekanizmat për mbrojtje të mjedisit jetësor.

Lista e shkurtesave

PKIN  – Parandalim dhe Kontrollim i Integruar i Ndotjes

MMJPH – Ministria e Mjedisit Jetësor dhe planifikimit hapësinor  

VNMJ – Vlerësim i ndikimit mbi mjedisin jetësor

RMV – Republika e Maqedonisë së Veriut

VSNMJ – Vlerësim strategjik i ndikimit mbi mjedisin jetëso 

ONK – Organi Nacional Koordinues
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– Ndihmë juridike falas si mjet për përmirësimin e gjendjeve

Pasqyrë e gjendjeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Kjo analizë fillon me një përmbledhje të legjislacionit dhe politikave përkatëse 
mjedisore në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Rishikimi synon të hartojë situatën 
në vend dhe mekanizmat për qasje në drejtësinë mjedisore, si dhe instrumentet 
përkatëse ndërkombëtare të ratifikuara nga Kuvendi i RMV. Shqyrtimi është përfshirë 
në tekst me qëllim që lexuesi të shohë se ku në sistemin juridik maqedonas individi ka 
mundësinë të mbrojë të drejtën e tij të garantuar me kushtetutë, për një mjedis të 
shëndetshëm përmes qasjes në mekanizmat e drejtësisë mjedisore.

Rregullimi dhe humanizimi i hapësirës dhe mbrojtja dhe promovimi i mjedisit dhe 
natyrës është një nga vlerat themelore të Kushtetutës së RMV, si dhe respektimi i 
normave të pranuara përgjithësisht të së drejtës ndërkombëtare. Sipas nenit 43 “Secili ka 
të drejtë të ketë një mjedis të shëndetshëm”. Të gjithë janë të detyruar të promovojnë 
dhe mbrojnë mjedisin dhe natyrën. Republika siguron kushtet për ushtrimin e së 
drejtës së qytetarëve për një mjedis të shëndetshëm ", që është në përputhje me nenin 10 
i cili përcakton në mënyrë të shprehur se" jeta e njeriut është e paprekshme ". Në nenin 
55 vijon të thuhet se "liria e tregut dhe ndërmarrësia mund të kufizohen vetëm me ligj 
vetëm për mbrojtjen e Republikës, ruajtjen e natyrës, mjedisin ose shëndetin e njeriut", 
ndërsa neni 56 parashikon që "Të gjitha burimet natyrore të Republikës, flora dhe 
fauna, mallrat në përdorim të përgjithshëm, si dhe objektet dhe objektet me rëndësi të 
veçantë kulturore dhe historike të përcaktuara me ligj janë mallra me interes të 
përgjithshëm të Republikës dhe gëzojnë mbrojtje të veçantë."

Qasja në drejtësinë mjedisore, siç përcaktohet në Konventën e Aarhus: "Brenda ligjit të 
vet kombëtar, secila palë do të kujdeset, çdo person që mendon se kërkesa e tij për 
informacion ... është injoruar, është mohuar padrejtësisht ( pjesërisht ose plotësisht), 
me përgjigje jo të duhur ose të përpunuar në mënyrë të duhur në përputhje me 
dispozitat e këtij neni, për të pasur qasje në procedurat para gjykatës ose një organi 
tjetër të pavarur dhe të paanshëm të vendosur me ligj. Në rast se një Palë kujdeset për 
një konsideratë të tillë nga një gjykatë, ai gjithashtu duhet të sigurojë që një person i tillë 
gjithashtu të ketë qasje në një procedurë të përshpejtuar të përcaktuar me ligj, pa pagesë 
ose me një kosto të ulët, kur një autoritet i caktuar publik përsëri do të konsideroni 
kërkesën për informacion, ose do ta bëjë këtë nga një organ i pavarur dhe i paanshëm 
që nuk është autoritet gjyqësor "i rraskapitur pjesërisht përmes Parimit të Rishikimit, i 
garantuar në Pjesën II të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative. 
Përkatësisht, sipas këtij Parimi palët kanë të drejtë të kundërshtojnë çdo veprim 
administrativ (ose lëshim) ose akt administrativ.1 Ankesa duhet të paraqitet pranë 
autoritetit të shkallës së parë (i cili ka miratuar aktin kundërshtues) brenda 15 ditëve nga 
data e publikimit të aktit administrativ.1  Ankimimi duhet dorëzuar në organin e shkallës 

1  Në përputhje me Art. 4, fq. 1, shq. 6 dhe 7 (Fjalori) i ligjit për procedurën e përgjithshme 
administrative, "veprimi administrativ" përfshin "miratimin e akteve administrative, lidhjen e 
kontratave administrative, mbrojtjen e përdoruesve të shërbimeve publike dhe shërbimeve me 
interes të përgjithshëm, si dhe ndërmarrjen e veprimeve të tjera administrative në çështjet 
administrative në përputhje me ligjin"; ndërsa një "akt administrativ" është "një veprim individual i 
një autoriteti publik, i cili miratohet në bazë të një ligji që rregullon të drejtat, 
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së parë (ai i cili e ka miratuar nenin në qështje) brenda një afati të përgjithshëm prej 15 
ditëve nga shpallja e aktit administrativ. 

Të drejtat që lidhen me një mjedis të shëndetshëm, përveç që janë të 
përcaktuara në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut,2 rregullohen 
më tej me Konventën e Aarhus (ratifikuar nga Parlamenti më 1 korrik 1999), dhe Ligjin 
për Mjedis. Për më tepër, çështjet e veçanta në fushën e mjedisit rregullohen me ligje 
dhe akte nënligjore të ndara, si dhe dispozita mjedisore që janë të integruara në ligje për 
planifikimin hapësinor, transportin, bujqësinë, energjinë dhe fushat e tjera që prekin 
mjedisin. , të cilat harmonizohen me legjislacionin e BE-së. Kodi Penal parashikon një 
sërë veprash mjedisore, ndërsa Ligji për Detyrimet dhe E Drejta e Kompensimit në raste 
të caktuara mund të përdoret për të mbrojtur kundër ndotjes dhe aktiviteteve të tjera që 
dëmtojnë mjedisin. Konventa për Qasje në Informacion, Pjesëmarrje e Publikut në 
vendimmarrje dhe Qasje në Drejtësinë e Mjedisit lidh përgjegjësinë e qeverisë me 
mbrojtjen e mjedisit. Ai përqendrohet në bashkëveprimin midis publikut dhe 
autoriteteve, në një kontekst demokratik. Konventa e Aarhus u jep të drejtave publike, 
dhe nga ana tjetër u prezanton detyrimeve autoriteteve në lidhje me qasjen në 
informacion, pjesëmarrjen e publikut dhe qasjen në drejtësi. Konventa përmban tre 
tema të gjera ose shtylla: hyrja në informacion, pjesëmarrja e publikut dhe hyrja në 
drejtësi - në rastin e dy të mëparshmeve nëse nuk janë të kënaqura, që në fakt është në 
qendër të hulumtimit tonë.3

Legjislacioni maqedonas garanton mundësi për qasje në drejtësinë e mjedisit përmes 
ekzistimit të më shumë mekanizmave të disponueshëm për qytetarin. Kjo e drejtë e 
qasjes në drejtësi përcaktohet në shtyllën e tretë të Konventës së Aarhusit, dispozitat e 
së cilës janë të integruara në letrën dhe shpirtin e Ligjit për mjedisin.

Një nga mjetet është Gjykata Kushtetuese, ku qytetarët mund të aplikojnë drejtpërdrejt 
për të vlerësuar kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e akteve të caktuara, si dhe të 
mbrojnë liritë dhe të drejtat e tyre duke filluar një iniciativë.

detyrimet dhe interesat juridike të palëve. Aktet administrative mund të titullohen si vendim, 
vendim, urdhër, licencë, leje, ndalim, aprovim ose ndonjë tjetër. "Ligji është në përputhje me 
Konventën e Aarhus në atë që siguron mbrojtje juridike për të gjitha
çështjet administrative. Kjo konfirmohet në Art. 104, fq. 1 i këtij ligji kur përcaktohet qartë se "një 
palë ka të drejtë të mbrojë juridik kundër çdo veprimi administrativ ose mosveprimit të veprimit 
administrativ nëse pretendon se një veprim i tillë ose mosveprim ka shkelur të drejtat e tij ose 
interesat juridike. St. 4 i të njëjtit nen pohon se "kur ankesa ose ankesa nuk garantohet me ligj, pala 
ka të drejtë të sjellë një mosmarrëveshje administrative".

2  Shih Art. 8, fq. 1, a. 10; Art. 43, Art. 55, neni 56 dhe Ndryshimi XVII i Kushtetutës së RSM 
(Gazeta Zyrtare Nr. 52/1991). Mbrojtja e mjedisit theksohet veçanërisht në Kushtetutë, dhe 
Ndryshimi i Pjesëmarrjes Publike (XVII) përmend në veçanti çështjet e mjedisit.

Analiza e Qasjes në Informacion dhe Pjesëmarrja e Publikut, Konventa e Aarhusit në Republikën e  
Maqedonisë" Jordan Bajraktarov, Marija Jankovska, Metodija Sazdov; Qendra e gjelbër 
maqedonase, qershor 2010

3
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Çdokush mund të paraqesë një iniciativë në Gjykatën Kushtetuese për të filluar një 
procedurë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së një ligji ose kushtetutshmërinë dhe 
ligjshmërinë e një rregulloreje tjetër.4, si dhe kushtetutshmërinë e programeve dhe 
statuteve të partive politike dhe shoqatave të qytetarëve. Dorëzimi i iniciativave nuk 
është i lidhur me interesin juridik të aplikantit. Është e nevojshme vetëm që nisma 
të hartohet në një formë të përshtatshme, domethënë saktësisht për të specifikuar 
aktin që kundërshtohet, arsyet e kundërshtimit të aktit, cilat dispozita kushtetuese ose 
ligjore shkelen nga akti i kundërshtuar dhe kush është iniciatori. Gjykata do të marrë 
parasysh meritat dhe do të vendosë për iniciativat nëse akti i kundërshtuar ka një 
natyrë të përgjithshme dhe nëse është i rëndësishëm. Nëse ekzistojnë shkaqe 
dyshimi, Gjykata së pari fillon procedurat, dhe në fazën e dytë shtyhet (kthesat ose 
anulimet). Gjykata gjithashtu mund të fillojë një procedurë për vlerësimin e 
kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë me iniciativën e saj, qoftë brenda kornizës së 
një nisme ekzistuese ose duke e inicuar plotësisht atë.

Procedura për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe civilëve fillohet me 
kërkesë (ankesë kushtetuese) të secilit që konsideron se disa nga liritë dhe të drejtat e 
deklaruara janë shkelur me një akt ose veprim të formës së prerë ose të zbatueshëm. 
Duke vepruar kështu, kërkesa do të bëhet në një formë të përshtatshme, d.m.th. ai 
specifikon aktin ose veprimin që cenon liritë dhe të drejtat, faktet dhe provat për to, 
arsyet për të cilat kërkohet mbrojtja dhe të dhënat e tjera përkatëse. juridiksioni i llojit 
është i kufizuar në fushën e tij, ai ka dy karakteristika të tjera kryesore: së pari, jo vetëm 
vendimet administrative, por edhe vendimet gjyqësore dhe aktet e autoriteteve publike 
mund të kundërshtohen; dhe së dyti, paraqitja e një kërkese të tillë nuk kërkon 
shterimin e të gjitha mjeteve juridike kundër një akti përfundimtar ose përfundimtar. 
Përndryshe, procedurat konsiderohet se janë ngritur nga vetë paraqitja e kërkesës, 
kështu që i mbetet Gjykatës vetëm të japë një mendim material për kërkesën. Si rregull, 
Gjykata Kushtetuese vendos për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave në bazë të një dëgjimi 
publik, për të cilin është i ftuar edhe Avokati i Popullit. Për mbrojtjen e lirive dhe të 
drejtave, Gjykata mund të shfuqizojë një akt individual, të ndalojë veprimin në të cilin 
është kryer shkelja ose të refuzojë kërkesën. Kjo procedurë bazohet në parimet e 
përparësisë dhe urgjencës.

Ekziston një mundësi që actio popularis të kundërshtojë ligjshmërinë thelbësore dhe 
procedurale të planeve urbane (si "akte të përgjithshme") përpara Gjykatës 
Kushtetuese.5 Nëse ndryshimi i një akti individual nuk mund të heqë pasojat e zbatimit 
të ligjit, rregullimit ose aktit të përgjithshëm i cili me nëse vendimi i Gjykatës 
Kushtetuese anulohet, Gjykata mund të urdhërojë që pasojat të korrigjohen nga kthimi, 
kompensimi ose ndryshe. Zbatimi i akteve juridikisht detyruese të miratuara në bazë të 
një ligji, rregulloreje ose akti tjetër të përgjithshëm, i cili anulohet me vendim të 
Gjykatës Kushtetuese, nuk mund të lejohet dhe as të zbatohet, dhe nëse fillimi i 
ekzekutimit - ai do të ndalet.6

4  Neni 12 i Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese të RSM
5       Art. 12 i Rregullores së punës të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë: "Para 
gjykatës kushtetuese, dikush mund të paraqesë një iniciativë për të filluar një procedurë për 
vlerësimin e kushtetutshmërisë së një ligji ose kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e një 
rregulloreje tjetër ..."
6 Neni  81 i Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese të RMV
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Ekziston një sasi e konsiderueshme e praktikës gjyqësore përpara Gjykatës Kushtetuese 
në lidhje me rishikimin e planeve të kontestuara urbane nga perspektiva e 
"transparencës dhe pjesëmarrjes së publikut". 5 janar 2016. Gjykata Kushtetuese 
vendosi që Komuna e Karposhit dështoi të zbatojë dispozitat kushtetuese dhe ligjore 
kur miratoi DUP-in e diskutueshëm që mbulon lëvizjen nga Bulevardi Partizanski 
Odredi, Rruga Moskovska, Bulevardi i Maqedonisë dhe Bulevardi 8 Shtator, dhe me të 
cilin parashikon  ndërtesa të reja të mbijnë mes gjelbërimit. 

Plani i detajuar urbanistik për Taftalixhe 1 dhe Karposh 4 u miratua në prag të 
Krishtlindjes në 2016, gjatë mandatit të kryetarit të bashkisë Stevço Jakimovski. 
Iniciativat Qytetare Ne jemi Karposh 4 dhe Taftalixhe e Gjelbër,  pas këtij vendimi disa 
herë organizuan protesta dhe marshime duke kërkuar që çimentoja e komunës të 
ndalet dhe ata apeluan planin e Gjykatës Kushtetuese. Mos publikimi i Vendimit për 
moszbatimin e vlerësimit strategjik (nr. 34-3079/17 datë 06.07.2015) në mënyrën dhe 
procedurën e përcaktuar me Ligjin për mjedisin, do të thotë që procedura për 
miratimin e planit të detajuar urbanistik, të parashikuar në Ligj, nuk është respektuar 
plotësisht. në planifikimin hapësinor dhe urbanistik, Taftalixhe 1, i cili çon në prishje 
të parimit të shtetit të së drejtës si një vlerë themelore e rendit kushtetues, dhe Gjykata 
Kushtetuese konstaton se vendimi i kundërshtuar është në kundërshtim me nenin 8 
paragrafi 1 alinea (3) dhe (10) të Kushtetutës. Kushtetuta, me artikull 15-c të Ligjit mbi 
Planifikimin Urban dhe nenit 65 Ligjit për mjedisin jetësor.

Në një rast tjetër, kur Gjykata shqyrtoi kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e planit të 
detajuar urbanistik për një zonë industriale në komunën e Kërçovës, ai dha mendimin 
e mëposhtëm: "... nga provat në dispozicion, Gjykata vlerësoi se nuk mund të 
konfirmohej që publiku ishte informuar për shqyrtimin publik të draftit të planit të 
detajuar urbanistik në pajtim me nenin 18, të Ligjit për planifikimin hapësinor dhe 
urban, kështu që ligjshmëria e kësaj pjese të procedurës mund të vihet në dyshim. 
Megjithëse është e qartë nga Raporti i shqyrtimit publik se ka pasur një koment të bërë 
nga një qytetar, mbetet pyetja nëse dhe si informohen qytetarët për organizimin e 
inspektimit publik të projekt planit." Gjykata tregon se publiku në fjalë duhet të 
identifikohet dhe ftohet.

Në këtë rast, Gjykata vendosi ligjin dhe kushtetutshmërinë e planit të detajuar 
urbanistik për zonën në komunën e Kërçovës dhe e ndryshoi vendimin për miratimin 
e planit urbanistik, duke shprehur qartë se mos marrja parasysh e komenteve nga 
publiku ishte një shkelje e rëndësishme e ligjit. për hartimin e planeve të detajuara 
urbane. 

7  Sipas Nenit 80 të Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese të Ish Republikës 
Jugosllave të Maqedonisë ekzekutimi i akteve individuale të miratuara në bazë të 
një plani urbanistik që shfuqizohet me vendim të Gjykatës Kushtetuese nuk mund 
të lejohet dhe as zbatohet, dhe nëse ekzekutimi është në pritje, ai do të pezullohet.
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Një mekanizëm tjetër është kryerja e procedurave civile. Në rast të shkeljes së së drejtës 
për një mjedis të shëndetshëm, për shembull, procedurat civile mund të ngrihen kundër 
personave juridikë që paraqesin rrezik. Në atë rast, është e nevojshme të vërtetohet 
identifikimi aktiv i të njëjtës dhe paditësit duhet të jenë persona që vuajnë drejtpërdrejt 
pasojat e dëmshme nga burimi i rrezikut. Gjatë procedurave civile, OSHC-të mund të 
duket se janë të përfshira. Në një rast të tillë, rreziku i dëmeve mund të kërkohet (në 
bazë të nenit 143 të Ligjit të Detyrimeve) dhe individët gjithashtu mund të kërkojnë nga 
gjykata që të urdhërojë që fabrikat të pushojnë së funksionuari sipas Nenit 144 të Ligjit 
për Detyrime. shkel të drejtën e tij personale dhe urdhëron heqjen e pasojave të këtij 
veprimi. Duhet të theksohet se fillimi i procedurave civile në këtë rast lidhet 
drejtpërdrejt me mbrojtjen e shëndetit të njeriut, dhe për këtë arsye ata paraqiten si 
paditës privatë. Kjo gjithashtu nënkupton fillimin e procedurës penale. Duhet të 
theksohet se sjellja e procedurave civile kërkon gjithashtu përgatitjen e provave 
mjekoligjore për të vendosur një lidhje kauzale midis paditësit dhe burimit të rrezikut.

Nevoja për të vërtetuar se ndikime të caktuara mjedisore janë bërë përmes mjekësisë 
ligjore është pengesa kryesore në këtë proces, gjegjësisht, kostoja e lartë që qytetarët 
duhet të mbajnë me shpenzimet e tyre - edhe nëse kualifikohen për ndihmë juridike 
falas, ato nuk përjashtohen. kompensim për ekspertët mjekoligjorë që punojnë në emër 
të tyre. 

Aktualisht nuk ka asnjë informacion mbi procedurat specifike të paraqitura para 
gjykatave kompetente në vend. Hetimi i mëtejshëm është i nevojshëm për të zbuluar 
shkaqet.

Një mekanizëm i tretë është procedura penale. Kapitulli 20 i Kodit Penal vetë rregullon 
krimet kundër mjedisit dhe natyrës. Përkatësisht, neni 218, Krimet kundër ndotjes 
mjedisore dhe mjedisore, saktëson masën e dënimeve me burg për krime të kryera nga 
individë. Kundërvajtjet penale, gjobat, dënimet parashikojnë si më poshtë: (1) Një 
person i cili nuk respekton rregulloret për mbrojtjen dhe promovimin e mjedisit, do të 
ndotin ajrin, tokën, ujin, sipërfaqen e ujit ose rrjedhën ujore në një masë më të madhe 
ose në një zonë dhe zonë më të gjerë; duke shkaktuar një kërcënim për jetën ose 
shëndetin e njeriut ose duke shkatërruar jetën e kafshëve ose bimëve në një shkallë më 
të madhe, dënohet me burgim nga katër deri në dhjetë vjet. (2) Një person zyrtar ose 
përgjegjës në një person juridik që nuk respekton rregulloret e mjedisit nuk instalon 
impiante trajtimi ose lejon ndërtimin, vënien në punë ose përdorimin e bimës që ndot 
mjedisin ose nuk arrin ndryshe. marrjen e masave për të parandaluar ose çaktivizuar 
ndotjen e ajrit, tokës, ujit, ujit sipërfaqësor ose ujit që tejkalojnë kufirin e lejuar ose për 
të parandaluar zhurmën që tejkalon ndjeshëm kufirin e lejuar dhe në këtë mënyrë 
shkakton rrezik për jetën ose shëndetin e njerëzve ose shkatërrimin e jetës së kafshëve 
dhe bimëve në një shkallë më të madhe, dënohet me burgim të paktën pesë vjet. (3) 
Nëse krimi është kryer nga pakujdesia, kundërvajtësi dënohet me gjobë ose burgim me 
kohëzgjatje prej 3 vjet.
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(4) Me rastin e shqiptimit të dënimit me kusht, gjykata mund ta urdhërojë kryesin e
veprave penale nga paragrafët 1 dhe 2 që të marrë masat e përcaktuara për mbrojtjen
dhe promovimin e mjedisit brenda një periudhe të caktuar. (5) Nëse krimi i parashikuar
në këtë nen është kryer nga një person juridik, dënohet me gjobë.

Kodi Penal gjithashtu parashikon burgim për të gjithë personat fizikë, d.m.th. gjobë për 
personat juridikë që kryejnë një krim Ndotje të ujit të pijshëm, Prodhim të kafshëve të 
dëmshme ose trajtim të shpendëve, rrezikimin e mjedisit dhe natyrës me mbeturina, 
grumbullim të paautorizuar dhe të disponueshme me materiale bërthamore. Neni 234 
parashikon dënime më të larta për personat fizikë që kanë kryer vepra të rënda kundër 
mjedisit dhe natyrës, nëse, me veprimet e ndërmarra: "lëndim të rëndë trupor ose 
dëmtim serioz për shëndetin e disa personave, vdekje të një ose më shumë personave 
ose ndryshime ndotja nuk mund të hiqet për një kohë të gjatë, ndodhi dëme në pronë 
në shkallë të gjerë. Nëse veprat e këtij kapitulli kanë shkaktuar një përkeqësim të 
ndjeshëm të kushteve të jetesës brenda zonës së mbrojtur të përcaktuar me ligj."

Mënyra e fillimit të procedurës penale dhe pasojat e fillimit të procedurës rregullohen me 
Ligjin për procedurën penale, neni 19 (1) Procedura penale fillon me lëshimin e urdhrit 
për të kryer një procedurë hetimore, ose me veprimin e parë hetimor të ndërmarrë 
përpara se të jepet urdhri. kryerja e një procedure hetimore, duke përcaktuar seancën 
kryesore për një ndjekje gjyqësore ose padi private, duke propozuar një dënim ose duke 
propozuar një masë sigurie. (2) Kur parashikohet që fillimi i procedurës penale të ketë 
pasojat e kufizimit të të drejtave të caktuara, ato do të procedojnë me miratimin e 
aktakuzës.

Gjykatat shtetërore kanë nxjerrë gjithsej 401 aktgjykime për krimet mjedisore që nga 
2012 e deri më tani. Shumica e tyre, 157, kanë të bëjnë me uzurpimin e pasurive të 
patundshme. Personat që morën hapësirë publike në natyrë dhe e përdorën atë për 
nevojat e tyre, u ndëshkuan me provë ose me gjobë.

Vepra e  dytë sipas numrit të vendimeve është peshkimi i paligjshëm, me gjithsej 90 
aktvendime gjyqësore. Peshkimi pa licencë shkonte nga gjobat ditore deri në dënimet 
me burgim prej disa muajsh. Po kështu, kaluan autorët, për të cilët u kaluan  61 gjykime 
mjedisore në Kodin Penal gjatë kësaj periudhe.

Fatkeqësisht, ka pasur edhe raste kur ndotësit kryesorë të natyrës dhe proceset 
gjyqësore të rralla kundër tyre jo vetëm që kanë kaluar me gjobë, por ato gjykime janë 
përmbysur në nivelin e apelit.
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Ka raste specifike që janë zgjidhur në favor të paditësit në lidhje me mjedisin, disa 
prej të cilave janë: 

Një supermarket në Gjevgjeli ka lëshuar erë të pakëndshme dhe zhurmë të lartë nga 
tubat e ventilimit dhe kështu ka  rrezikuar banorë të tre shtëpive. Ky është krimi i 
vetëm ku ai është dënuar për ndotje të ajrit që nga 2012. Ky gjykim u dha nga 
gjykata e Gjevgjelisë në vitin 2014 dhe është i vetmi në dispozicion në arkivin e 
gjykatës në internet për shtatë vitet e fundit, në lidhje me ndotjen e mjedisit nga 
mosrespektimi. Ndërmarrja u gjobit me 130,000 denarë dhe menaxheri u gjobit me 
61.500 denarë.

Një minierë në pjesën lindore të vendit, për shkak të instalimeve të paqëndrueshme 
të kontrollit të bishtajave, ka ndotur lumenj lokalë në tre kategori, nga e dyta deri në 
të pestën. Një gjykatë lokale e dënoi kompaninë me gjobë prej 300,000 denarë, 
menaxheri me 61.500 denarë dhe menaxheri kompetent me 49.200 denarë. Gjithsej, 
pak nën 6.700 euro gjobë për një kompani të madhe ndërkombëtare të minierave. 
Sidoqoftë, ata apeluan dhe gjykata e apelit rrëzoi aktgjykimin themelor, duke 
argumentuar se ai kishte të bënte me ndotjen e tokës dhe të ujit, dhe rezultatet e 
matjeve ishin vetëm nga uji.

Në vitin 2016, një banor i Shkupit u dënua me tre muaj burg për rrezikimin e 
mjedisit me mbeturina, që është një krim tjetër nga shefi i mjedisit. Ekzistuan tre 
aktgjykime mbi këtë bazë, por vetëm një u dënua. Ai ishte një koleksionist i 
paketimeve plastike, të cilat i ruante në oborrin e shtëpisë së tij në Shkup. Gjykata 
konstatoi se ai kishte menaxhuar mbeturinat pa lejen e duhur, dhe akumulimi i 
paketimeve në oborr rrezikonte mjedisin rreth pronës së tij. Atij iu dha dënimi me 
kusht për shkak se ishte me status të ulët shoqëror, por duhej të paguante një shumë 
të madhe prej 1.000 denarë për shpenzimet gjyqësore.

Një burrë nga Prilepi u dënua me një vit burg për të njëjtin krim, sepse edhe pse ai 
kishte një kompani të regjistruar për grumbullimin dhe tregtimin e mbeturinave jo 
të rrezikshme, ai i mori mbeturinat direkt nga qytetarët dhe ia shiti kompanive të 
tjera dhe i futi paratë (rreth 100,000 euro) në të. në llogari personale. Aktgjykimi 
thotë se ai është i dënuar për rrezikimin e mjedisit me mbeturina.

Në Arkivat e gjykatave ka dënime kundër ndërmarrjeve publike në dy komuna 
sepse rrezikojnë mjedisin me mbeturina. Njëra është kundër PCE Tetovë dhe 
drejtorit të saj Xhelal Ceka në 2016. Gjykata Themelore në Tetovë e dënoi 
kompaninë që të paguaj gjobë në 100,000 denarë, dhe Gjykata e Apelit Gostivar e 
rriti dënimin në 200,000 denarë. 

Gjykata e Apelit e Shkupit pushoi një vendim të gjykatës në Veles kundër një 
ndërmarrje publike në një nga komunat afër, e cila u dënua të paguante 100,000 
denarë për ndotjen e ujit në një fshat. Arsyetimi ishte se të dhënat për periudhën e 
ndotjes nuk ishin të sakta.



14

Dokumenti për pasqyrë të gjendjes momentale në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Prokuroria Themelore Publike Shkup, e cila hapi një procedurë për Ndotjen e 
Natyrës dhe Natyrën për një krim, pas një paraqitjeje anonime, Ndotja e mjedisit 
dhe natyrës së përmendur në Art. 218 i Kodit Penal. Për të vërtetuar faktet, 
prokurori publik kompetent i dërgoi një kërkesë Ministrisë së Mjedisit dhe 
Planifikimit Fizik për marrjen e të dhënave të nevojshme në lidhje me kontrollin 
mbi funksionimin e deponisë DRISLA - SKOPJE DOO deri më tani, si dhe nëse 
është respektuar një përputhshmëri. protokollet e deponisë për djegien e 
mbeturinave mjekësore dhe informacione të tjera.

MPB ka ngritur kallëzime penale kundër ELEM-it për ndotje të mjedisit dhe 
natyrës, si dhe pesë ish-drejtorë dhe menaxherë në REK Manastir, të dyshuar për 
bashkëpunim në krim. Sipas gazetës së MPB-së, të dyshuarit për bashkëpunim në 
ndotjen e mjedisit dhe natyrës janë IK. (63) nga Gostivar, ish menaxher i degës REK 
Manastir, JK. (67) nga Manastiri, menaxher i degës REK Manastir, OZ (54) nga 
Manastiri, Drejtor i REK Manastir, ZM. (44) nga Manastiri, Shef i Ndërmarrjes 
Filiale REK Manastir dhe kundër SA. (63) nga Manastiri, Shef i Ndërmarrjes Filiale 
REK Manastir. Përkatësisht, pas një raporti paraprak në SIA Manastir dhe 
Prokurorisë Themelore Publike në Manastir, janë kryer një seri kontrollesh dhe 
është zbuluar se personat fizikë të raportuar, duke mos zbatuar rregulloret për 
mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit, nuk kanë arritur të rindërtojnë ato 
ekzistuese ose të instalojnë filtra të rinj. për pluhur. Kjo i lejoi punës së REK të 
lëshojë më shumë se 50 miligram për metër kub grimcash të dëmshme. Personat 
fizikë të raportuar gjithashtu lejuan që gropa të lahej, ku shpesh krijoheshin 
rrotullat e hirit dhe ajrit. Kjo ka shkaktuar një rritje të treguesit statistikor të ndotjes 
së ajrit në qytetin e Manastirit, që është një rrezik për shëndetin e njeriut.

Mekanizmi i katërt është procedura administrative. Procedura administrative fillohet 
me kërkesën e një pale ose nga një autoritet publik sipas detyrës zyrtare. Kur 
parashikohet shprehimisht me ligj dhe kur autoriteti publik zbulon fakte që kërkojnë që 
ajo të zhvillojë një proces administrativ për të mbrojtur interesin publik.

Procedura administrative fillohet zyrtarisht nga autoriteti kompetent ose me kërkesë të 
palës. Procedura për fillimin e mosmarrëveshjes administrative rregullohet me Ligjin 
për procedurën e përgjithshme administrative, në Kapitullin IX, nenin 51 dhe nenin 52. 
Çështjet që sipas ligjit ose sipas natyrës së punës për fillimin dhe zhvillimin e 
procedurës administrative kërkojnë kërkesën e palës, kompetentit një autoritet mund të 
fillojë dhe të zhvillojë procedurën vetëm nëse ekziston një kërkesë e tillë. Sapo të fillohet 
procedura, autoriteti kompetent duhet të identifikojë të gjitha faktet dhe rrethanat që 
janë të rëndësishme për vendimin dhe t'u mundësojë palëve të ushtrojnë dhe mbrojnë 
të drejtat e tyre dhe interesat ligjore. Këto veprime mund të kryhen në një procedurë të 
shkurtuar ose në një procedurë të veçantë ekzaminimi. 
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Zyrtarisht, Ligji për Procedurën e Përgjithshme Administrative njeh parimin e mjetit 
juridik; palët e interesuara kanë të drejtë të kundërshtojnë çdo veprim administrativ 
(ose lëshim) ose akt administrativ (shkalla e parë - para të njëjtit organ që ka miratuar 
aktin; shkalla e dytë - para Komisionit të pavarur të Shtetit; shkalla e tretë - Gjykata 
administrative). Kjo është në përputhje me nenin 104 të të njëjtit ligj, kur përcaktohet 
qartë se "një palë do të ketë të drejtën e një mjeti juridik kundër çdo veprimi ose 
mosveprimi administrativ, nëse konsideron se ajo cenon të drejtat e tij ose interesin 
juridik" (OJQ-të mjedisore) të konsiderohen palë me interes juridik në 
mosmarrëveshjet mjedisore. 

Gjykata Administrative rrëzoi vendimin e Komisionit Shtetëror të Ankesave që refuzoi 
ankesën kundër lejes mjedisore të projektit të lëshuar me ankesë të paraqitur nga 
Shoqata e Qytetarëve 21/42. Leja ekologjike e  lëshuar për projektin Ura e Boshkos  nga 
Ministria e Mjedisit në 2012,  kthehet  për ri-trajtim.  

"Nuk ka prova për gjykatën në lëshimin e lejes mjedisore për HEC”

"Boshkov Most" (Ura e Boshkos”) ishte respektuar plotësisht me Ligjin për mjedisin. 
Gjykata konfirmoi që faktet ishin jo të plota dhe të pasakta dhe se rregullat e 
procedurës nuk ishin marrë parasysh në procedurë. Duke parë këtë, gjykata rrëzoi 
vendimin e Komisionit Shtetëror lidhur me ankesën kundër vendimit për dhënien e 
lejes mjedisore për projektin HEC dhe e rikthen çështjen e Urës së Boshkos.

Projekti Ura e Boshkos parashikonte ndërtimin e një hidrocentrali prej 68 MW në 
Parkun Kombëtar Mavrovë. Leja mjedisore për këtë projekt është lëshuar nga Ministria 
e Mjedisit në vitin 2012. Vendimi u apelua pranë Komisionit Shtetëror për 
Vendimmarrje në Procedurat Administrative dhe të Mesme të Punësimit me 
arsyetimin se studimi mjedisor për këtë projekt mbi bazën e të cilit është lëshuar leja 
ishte i paplotë. Kjo do të thotë që ministria lëshoi lejen e mjedisit në kundërshtim me 
Ligjin për mjedisin.

Në vitin 2013, Komisioni Shtetëror i Ankesave miratoi një vendim që refuzonte 
ankesën dhe mbështeste vendimin e Ministrisë së Mjedisit. Që nga viti 2013 kjo çështje 
ka qenë para Gjykatës Administrative.

"Ishte e paqartë për Gjykatën Administrative se si Komisioni Shtetëror pranoi që 
vendimi i shkallës së parë ishte marrë në përputhje me ligjin dhe se një procedurë e 
hollësishme dhe e detajuar i parapriu asaj dhe se të gjitha provat ishin marrë", thuhet në 
aktvendimin e gjykatës.

Gjykata vendosi që Ministria e Mjedisit të nxirrte një vendim për lejen e mjedisit 
bazuar në një studim gjithëpërfshirës të VNM-së, një raport mbi përshtatshmërinë e 
këtij studimi dhe rezultatin e konsultimit publik, por kjo nuk ndodhi. 
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Për më tepër, ministria duhet të përcaktojë në vendim masa specifike për të 
parandaluar, kufizuar, zbutur ose ulur ndikimet e dëmshme, si dhe masat për të rritur 
ndikimet mjedisore si rezultat i zbatimit të projektit.

Leja mjedisore për Urën e Boshkos i nënshtrohet një procedure tjetër 
administrative. Përkatësisht, në kundërshtim me Ligjin për mjedisin, vlefshmëria e 
vendimit të kontestuar për projektin Ura e Boshkos në vitin 2014 u zgjodh nga 
Ministria e Mjedisit. Në qershor 2015, një ankesë tjetër u paraqit pranë Komisionit 
Shtetëror për këtë shkelje.

Projekti i HEC-it "Ura e Boshkos" u shfaq gjithashtu para Konventës së Bernës në 2015, 
kur u bë një rekomandim për të ndalur të gjitha projektet e planifikuara në Parkun 
Kombëtar Mavrovë.

Një fakt shtesë është ekzistimi i shkeljes së Ligjit për mjedisin jetësor është se para 
miratimit të vendimit për HEC Ura e Boshkos (që plotëson kërkesat për mbrojtjen e 
mjedisit), ELEM ka dërguar një letër në të cilën njofton Ministrinë e Mjedisit se ende 
nuk është në fillojnë aktivitetet e monitorimit mjedisor për projektin. Qëllimi i këtij 
monitorimi ishte përcaktimi i gjendjes zero të ajrit, rrjedhave të ujit dhe nivelit të 
zhurmës së ambientit, si dhe gjendjes së biodiversitetit në zonën që do të preket nga 
ndërtimi dhe funksionimi i HEC-it Boskov Most. Ky monitorim është i nevojshëm për 
të identifikuar masat që do të zvogëlojnë ndikimin e projektit. Një analizë e tillë duhet të 
jetë një pjesë integrale e Studimit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis, në vend se të 
ndjekë përgatitjen dhe miratimin e tij.

Megjithëse Prokuroria Publike Shkup ka ngritur një çështje për funksionimin e një 
deponie për ndotjen e mjedisit dhe natyrës, paralelisht me koncesionarin aktual të 
deponisë Drisla është duke luftuar një çështje tjetër para Gjykatës së Lartë 
Administrative. E drejta për lëshimin e FLC Ambiente nga Italia është kontestuar që 
nga fitimi i tenderit në 2013.

Gjykata Administrative në aktgjykimin e saj të fundit deklaroi se kompania nuk kishte 
përvojë dhe ishte formuar dy ditë para afatit të zgjatur për tender. Partneri i 
konsorciumit Unieko, i cili themeloi firmën, në të vërtetë bëri ndërtimin dhe 
prodhimin e tullave dhe as nuk kishte të ardhurat / shpenzimet e kërkuara vjetore 
financiare. Gjykata Administrative ka mbështetur padinë e paraqitur nga kompania 
gjermane Sholz dhe e ka detyruar kryetarin e Shkupit të nënshkruajë një marrëveshje 
të përbashkët për ndërmarrje publike. Qyteti i Shkupit zotëron 20 përqind të deponisë.

Një mekanizëm tjetër është fillimi i një procedure kundërvajtëse. Ndërsa 
procedurat penale janë duke u ngritur kundër autorëve të veçantë, grabitësve, 
prerësve të mbeturinave dhe të tjerëve, ndotësit marrin gjobë të detyrueshëm ose 
akuza për kundërvajtje. 
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Raporti i fundit i postuar në faqen e internetit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit i 
referohet vitit 2014, kur janë nxjerrë 366 vendime me urdhër për të korrigjuar një 
parregullsi, 28 vendime që ndalojnë punën, dhe 72 procedura kundërvajtëse dhe asnjë 
procedurë penale nuk është ngritur procedura.

Megjithëse Ligji për kundërvajtje është plotësisht i harmonizuar me Ligjin për 
mbrojtjen e mjedisit, i cili lehtëson paraqitjen e kundërvajtjeve dhe jo kallëzimet penale, 
Inspektorët e Mjedisit në Shkup, sipas raportit të tyre për vitin 2017, kanë parashtruar 
gjithsej një kërkesë në vit për të sjellë kundërvajtje. procedurë dhe asnjë për kriminale. 
Kjo mund të tregojë mungesë të aftësive të inspektorëve për të dalë në tokë më shpesh, 
për të kryer më shumë mbikëqyrje dhe për të shqiptuar më shumë dënime.

Sipas kryetarit të Qytetit Shkup, Petre Shilegov në seancën e Këshillit Bashkiak të 
Shkupit, numri i dënimeve është dyfishuar në krahasim me vitin 2017. Siç shtoi ai, në 
shtator 2018 u dhanë 137 dënime të detyrueshme, dhe në tetor 220 paralajmërime dhe 
132 dënime. Ndërmarrjet u dënuan për mosrespektimin e kushteve të lejes mjedisore të 
integruar B, ndërtesave dhe personave që i trajtuan mbeturinat në mënyrë jo të duhur.

Për momentin, lufta për një mjedis më të pastër vazhdon të udhëhiqet nga pagesa e 
gjobave për kundërvajtje, si dhe nga procedimet penale, të cilat shpesh rezultojnë me 
gjobë ose anulimin e aktgjykimeve.

Ndër mjetet në dispozicion të qytetarëve në pajtim me Ligjin për mjedisin jetësor është 
edhe ankimi i një vendimi ose vendimi pranë Komisionit të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë për zgjidhjen e çështjeve administrative në shkallë të dytë, përkatësisht 
Komisionit për zgjidhjen në shkallë të dytë për ankesat kundër vendimet e lëshuara nga 
Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit - shpesh brenda 14-30 ditëve nga shpallja e një 
vendimi, ata mund të apelojnë vendimin pranë autoritetit publik përkatës, dhe nëse ky 
mekanizëm nuk funksionon, ata mund të sjellin kontestim administrativ.

Përveç mekanizmave gjyqësore, ekziston edhe një mënyrë për të zgjidhur 
mosmarrëveshjet përmes procedurave jashtë gjykatës sipas Ligjit për Ndërmjetësim, i 
cili parashikon zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në të cilat palët kërkojnë të zgjidhin 
mosmarrëveshjen e diskutuar në mënyrë paqësore me ndihmën e një ose më shumë 
ndërmjetësve, të cilët duke i ndihmuar ata të arrijnë një zgjidhje reciprokisht të 
pranueshme. Mosmarrëveshjet mjedisore janë mosmarrëveshje ndërmjetësuese dhe si 
të tilla mund të fitojnë qasje në drejtësi përmes procesit të ndërmjetësimit.

Deri më tani, nuk ka raste të ndërmjetësimit në lidhje me mosmarrëveshjet mjedisore. 
Arsyet për këtë duhet të hulumtohen në aktivitetet e mëtejshme të projektit. 

As nuk duhet të neglizhohet Avokati i Popullit si një mekanizëm për mbrojtjen e të 
drejtave të qytetarëve, i cili ka një mandat vetëm nëse shkelja është shkaktuar nga një 
autoritet publik.
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Sipas tyre, në 16 vitet e kaluara sipas detyrës zyrtare dhe me iniciativën e qytetarëve, ka 
pasur ndërhyrje nga institucioni, veçanërisht në lidhje me ndotjen, por jo në vitin e 
kaluar. Aktivitetet e Avokatit të Popullit kishin për qëllim ndërhyrjen në mbrojtjen e 
mjedisit duke prezantuar standardet e nevojshme mjedisore të ndotësve të mëdhenj, 
përkatësisht prezantimin e lejeve të integruara mjedisore.

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut është një mekanizëm që mund të përdoret 
nëse të gjitha mjetet juridike në shtetin amë janë shterur dhe shteti ka ratifikuar 
Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Vendi ynë e ka ratifikuar atë. Sigurisht, 
kërkohet posaçërisht që të ketë shkelje të një artikulli të veçantë.

Konventa bën dallimin midis dy llojeve të ankesave: një ankesë individuale, e 
paraqitur nga një person, një grup individësh, kompani ose organizatë joqeveritare, 
të cilët parashtrojnë një ankesë duke konstatuar shkelje të të drejtave të tij ose të 
saj, si dhe një ankesë ndërshtetërore, të paraqitur nga një shtet. kundër një shteti 
tjetër. Që nga themelimi i Gjykatës, pothuajse të gjitha ankesat janë paraqitur nga 
individë që i kanë drejtuar çështjet e tyre drejtpërdrejt në Gjykatë, duke qenë 
viktima të një ose më shumë shkeljeve të Konventës.

Ankesat mund të paraqiten drejtpërdrejt nga individë, dhe ndihma nga një avokat nuk 
është e nevojshme që në fillim të procedurës. Është e mjaftueshme që Gjykata të dërgojë 
formularin e aplikimit të plotësuar siç duhet, si dhe dokumentet e nevojshme në lidhje 
me kërkesën. Sidoqoftë, regjistrimi i ankesës nga Gjykata nuk garanton që kërkesa të 
jetë e pranueshme ose se çështja në fjalë do të jetë e bazuar mirë. Sistemi i Konventës 
siguron qasje "të lehtë" në Gjykatë, duke i mundësuar çdo individi të apelojë, edhe nëse 
ai ose ajo banon në një zonë të largët të Shtetit Anëtar ose nëse ai ose ajo nuk ka fonde.

Duke marrë parasysh sa më sipër, nuk ka asnjë kosto të pagueshme për procedurat para 
Gjykatës.

Ankesat duhet të plotësojnë një numër të kritereve përpara se ato të shpallen të 
pranueshme nga Gjykata. Përndryshe, ankesat nuk do të trajtohen fare. Kërkuesi duhet 
të ketë qenë, personalisht dhe drejtpërdrejt, viktimë e shkeljeve të Konventës dhe duhet 
të ketë pësuar dëme të konsiderueshme. Natyrisht, duhet të mbahet mend se ankesat 
mund të paraqiten vetëm kundër një ose më shumë Shteteve Palë në Konventë, jo 
kundër ndonjë Shteti ose individi tjetër.

OJQ-të, si dhe shtetet, kanë të drejtë të bëjnë ankesë. Për më tepër, ata mund të lejohen 
nga Kryetari i Gjykatës të ndërhyjnë në procedurë si palë e tretë. Kryetari i Gjykatës 
mund të lejojë që një person tjetër përveç aplikantit, si dhe çdo Shtet Palë i Konventës, 
përveç atij kundër të cilit është parashtruar kërkesa, të ndërhyjë në procedurë. Kjo situatë 
quhet ndërhyrje e palëve të treta. 
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Personi ose Shteti në fjalë ka të drejtë të bëjë parashtresa dhe të marrë pjesë në seanca 
publike.

Kur Gjykata pranon një ankesë, mund të vendosë që Shteti kundër të cilit është 
parashtruar të marrë disa masa të përkohshme ndërsa Gjykata ndërkohë po shqyrton 
çështjen. Këto masa zakonisht konsistojnë në kërkimin e shtetit që të përmbahet nga 
ndërmarrja e veprimeve të caktuara.

Disa ankesa mund të cilësohen si urgjente dhe zgjidhja e tyre është përparësi. Kjo është 
situata, veçanërisht në rastet kur aplikanti pretendon se ai ose ajo është në rrezik të afërt 
të lëndimit fizik.

Në lidhje me praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut 
(GJEDNJ), ku ekziston një lidhje midis mbrojtjes së mjedisit dhe të drejtës për jetë 
dhe të drejtave të tjera, siç është e drejta për mbrojtjen e jetës private dhe familjare, e 
drejta për një ilaç efektiv interesante janë: 
L'Erabliere A.S.B.L. v.s. Belgium. Procedimet e një organizate joqeveritare mjedisore 
që kundërshtojnë lejen e planifikimit urban të pushuar sepse nuk përshkruante faktet 
e çështjes, por gjykata i dinte faktet nga një procedurë paraprake.
Locascia dhe të tjerët v. Italia (nr. 35648/10), e iniciuar nga 19 aplikantë që jetojnë në 
komunat Caserta dhe San Nicola La Strada në bazë të neneve 2 dhe 8 të Konventës, 
ankohen për rrezikun për shëndetin e tyre dhe përçarjen në shijimin e jetës private 
dhe shtëpisë. për shkak të aktiviteteve të uzinës LO Utaro dhe dështimit të 
autoriteteve për të siguruar pastrim pas mbylljes së uzinës. Ky rast është në pritje.

Cordella dhe të tjerët v. Italia (nr. 54414/13) (52 aplikantë) dhe Ambrogi Melle dhe të 
tjerët v. Itali (nr. 54264/15) (130 aplikantë). Këta aplikues, të cilët jetojnë afër 
Tarantos, pretendojnë se autoritetet dështuan të marrin masat e duhura për të 
mbrojtur mjedisin dhe shëndetin e personave, dhe pretendimet për shkelje të neneve 
2, 8 dhe 13 të Konventës. Ky rast është në pritje.

Ato duhet të konsiderohen në një analizë krahasuese që është planifikuar të zhvillohet 
brenda projektit, veçanërisht nga këndvështrimi i fillimit të një veprimi të përbashkët 
në rastet e shkeljes së së drejtës për një mjedis të shëndetshëm, pra të drejtës për jetë.

Në të njëjtën kohë, duhet të përmendet edhe mundësia e ankimit sipas Konventës së 
Aarhusit. Mekanizmi i harmonizimit të Konventës Aarhus është një nga instrumentet e 
rralla ndërkombëtarë të mjedisit që lejon anëtarët e publikut të raportojnë shqetësimet e 
tyre drejtpërdrejt në një bord ekspertësh të pavarur. Komiteti i pajtueshmërisë ka për 
detyrë të shqyrtojë gjetjet e çështjes dhe të bëjë rekomandime drejtpërdrejt palës në fjalë 
gjatë Takimit të Palëve në Konventë.
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Komiteti gjithashtu mund të shqyrtojë çështjet e pajtueshmërisë me iniciativën e tij dhe 
të bëjë rekomandime, të përgatisë raporte për pajtueshmërinë ose zbatimin e 
dispozitave të Konventës, si dhe të sigurojë këshilla ose lehtësojë ndihmën e individit. 

Deri më tani nuk ka raste me Komitetin nga vendi ynë. Arsyet për këtë duhet të 
hulumtohen në aktivitetet e mëtejshme të projektit. 

Një mekanizëm tjetër ndërkombëtar i përdorur është Konventa për ruajtjen e jetës së 
egër në Evropë (Bernë), e ratifikuar në 1997, e cila merret me mbrojtjen e jetës së egër, 
kafshëve të egra dhe habitateve natyrore në Evropë. Rrëqebulli i Ballkanit (Lynx 
balcanicus) është renditur në Shtojcën 2 të Konventës së Bernës, që është një njohje e 
shkëlqyeshme dhe një hap përpara në mbrojtjen e kësaj kafshe të rrezikuar kritikisht që 
është e pranishme vetëm në Ballkan.

Në vitin 2013, një ekspert i pavarur në Bankën Evropiane për Mekanizmin e 
Rindërtimit dhe Zhvillimit, i cili mbështet financiarisht projektin, lëshoi gjetje që 
konfirmuan se studimi mjedisor Ura e Boshkos ishte i paplotë, sepse i mungonin 
të dhëna të rëndësishme. Eksperti konfirmoi se kur vendosi për mbështetje 
financiare për projektin, banka shkelte procedurat e saj mjedisore. Komiteti i 
Përhershëm i Konventës së Bernës për Mbrojtjen e Jetës së Hapur dhe Habitatet 
Natyrore në Evropë ka kërkuar që Qeveria e Republikës së Maqedonisë të 
ndërpresë me urgjencë ndërtimin e hidrocentraleve të vegjël në Parkun 
Kombëtar Mavrovë, njoftuan OJQ-të mjedisore nga Maqedonia.

Në të njëjtën kohë, ekziston një iniciativë për të pezulluar HEC-et Ribniçka, 
Jadovska dhe Zirovniçka I dhe II, për të cilat lëshimet u miratuan në 2015, por 
ndërtimi nuk ka filluar ende. Deri më tani, në territorin e NP Mavrovë nga 2010 
deri në 2017, janë ndërtuar katër hidrocentrale të rinj të vegjël në lumenjtë 
Tresoneçka, Galiçka, Kakaçka dhe Belçica.

Së fundmi, në kontekstin e hulumtimit tonë për hyrjen në drejtësi në fushën e mjedisit, 
duhet të përmendet Ligji për Ndihmën Juridike Falas, i cili është një mekanizëm 
ekzistues për qasje në drejtësi për personat me status të ulët shoqëror, por asnjë rast nuk 
është përpunuar deri më tani (ose nuk kemi informacion) kur është përdorur për 
mjedis. Më shumë rreth saj në kapitullin vijues.
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Analizë e ligjit ekzistues dhe propozimit të ri - Ligji për Ndihmën 
Juridike Falas 

Ligji për Ndihmën Juridike Falas (ai ekzistues, akoma në fuqi) rregullon të drejtën e 
ndihmës juridike falas, procedurën në të cilën ushtrohet, përfituesit, kushtet dhe 
mënyrën e realizimit të saj, ofruesit e ndihmës juridike falas, organet vendimmarrëse, 
mbrojtjen e të drejtën e ndihmës juridike falas, financimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit 
të saj, organizimin e ditëve të këshillave juridike falas, ndihmën juridike falas në 
mosmarrëveshjet ndërkufitare dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dispozitave të këtij ligji.8

Qëllimi i Ligjit është të sigurojë qasje të barabartë për qytetarët, dhe personat e tjerë të 
caktuar nga ky ligj, në institucionet e sistemit, me qëllim të njohjes, realizimit dhe 
ofrimit të ndihmës juridike efektive, në përputhje me parimin e qasjes së barabartë në 
drejtësi.9

Procedura për ndihmë juridike falas është urgjente dhe shprehet në mënyrë të qartë në 
ligjin ekzistues,10 por në projektligj nuk ekziston ndonjë dispozitë e cila përmban 
parimin e urgjencës së procedurës.11

Ndihma juridike falas sigurohet nga Ministria e Drejtësisë, avokatët dhe shoqatat e 
autorizuara civile,12 dhe fondet për miratimin e ndihmës juridike falas sigurohen nga 
Buxheti i Ministrisë së Drejtësisë si një program të veçantë të propozuar nga Ministri, të 
miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, si dhe nga dhurimet dhe të ardhurat 
e tjera në përputhje me Ligjin.13

Nga ana tjetër, në Projektligjin për Ndihmën Juridike Falas, qëllimi është të 
mundësohet dhe promovohet e drejta e personave fizikë për qasje në drejtësi dhe 
mbrojtje të drejtë gjyqësore në fushat e natyrës civile dhe administrative.14 

Për dallim nga ligji ekzistues, kur llojet e ndihmës juridike falas përfshijnë ndihmën 
juridike paraprake dhe ndihmën juridike në të gjitha procedurat gjyqësore dhe 
administrative15 projektligji i ri rendit ndihmën juridike paraprake dhe sekondare.16 
Nga ana terminologjike është e gabuar të ndash ndihmën juridike paraprake dhe 

8   Neni 1 i Ligjit për Ndihmën Juridike Falas botuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë, nr. 161 nga 30.12.2009
9   Neni 2 paragrafi 1 i Ligjit për Ndihmën Juridike Falas botuar në Gazetën Zyrtare të RM nr. 161 nga 30.12.2009
10 Neni 2 paragrafi 2 i Ligjit për Ndihmën Juridike Falas botuar në Gazetën Zyrtare të RM nr. 161 nga 30.12.2009 
11 Projektligji për Ndihmën Juridike Falas
12 Neni 4 paragrafi 1 i Ligjit për Ndihmën Juridike Falas botuar në Gazetën Zyrtare të RM nr. 161 nga 30.12.2009
13 Neni 4 paragrafi 2 i Ligjit për Ndihmën Juridike Falas botuar në Gazetën Zyrtare të RM nr. 161nga 30.12.2009
14 Neni 2 paragrafi 1 i Projektligjit për Ndihmën Juridike Falas
15 Neni 6 paragrafi 1 i Ligjit për Ndihmën Juridike Falas botuar në Gazetën Zyrtare të RM nr. 161 nga 30.12.2009
16 Neni 4 paragrafi 2 i Projektligjit për Ndihmën Juridike Falas
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ndihmën sekondare juridike, për të cilën vetë terminologjia ngre dilema, pasi është 
logjike ndarja e mëparshme dhe ajo shtesë, domethënë parësore dhe dytësore. Në këtë 
rast të veçantë, terminologjia e duhur për të ndarë llojet e ndihmës juridike 
falas është ndihma juridike parësore dhe dytësore.

Individët kanë të drejtën e ndihmës juridike falas në mënyrën dhe në kushtet e 
përcaktuara me ligj, dhe mund të merren si ndihmë juridike paraprake (në formën e 
këshillave juridike fillestare për të drejtën e përdorimit të ndihmës juridike, informacionit 
të përgjithshëm juridik dhe ndihmës juridike në plotësimin e tij)17 si dhe ndihmë juridike 
në të gjitha procedurat gjyqësore dhe administrative (përfaqësimi në procedime para 
Ministrisë së Brendshme dhe Qendrës për Punë Sociale sipas Ligjit për Drejtësi për të 
Mitur, përfaqësim në të gjitha nivelet) procedurat gjyqësore dhe administrative, 
përgatitjen e urdhrave në procedurat gjyqësore dhe administrative, përfaqësim në 
procedurat para Ministrisë për Punë të Brendshme dhe Qendrës për Punë Sociale në 
përputhje me Ligjin për Drejtësi për fëmijë).18

Dallimi midis ofruesve të ndihmës juridike për ndihmë juridike paraprake dhe procesit 
gjyqësor dhe procesit gjyqësor administrativ është se ndihma juridike paraprake 
sigurohet nga një zyrtar i autorizuar në zyrat rajonale të Ministrisë së Drejtësisë dhe 
nga shoqatat e autorizuara civile,19 dhe ndihma juridike. zbatohet nga avokatët.20

Çështjet nga fusha gjyqësore dhe administrative për të cilat  mund të kërkohet ndihmë 
juridike janë: sigurimet shoqërore, shëndetësore, pensioni ose aftësi të kufizuara, 
marrëdhëniet e punës, mbrojtja e fëmijëve, viktimat e dhunës në familje, mbrojtja e 
viktimave të veprave penale. , mbrojtja e viktimave të trafikimit, njohja e azilit dhe 
të drejtat e pronës.21  Këto zona janë të përfshira në Ligjin aktual për Ndihmë Juridike 
Falas. Në përputhje me Strategjinë për Reformimin e Sektorit Gjyqësor me Planin e 
Veprimit 2017-2022, në veçanti, pikën 2.6 Qasja në drejtësi, ku një nga drejtimet 
strategjike për përmirësimin e sistemit të ndihmës juridike falas është zgjerimi i 
hapësirave për ndihmë juridike falas, nga Përjashtimi i sferës penale, i cili do të 
rregullohet me Ligjin për procedurën penale, është një nga rekomandimet kryesore, pra 
nismat e këtij dokumenti. Rekomandimi në këtë kontekst është plotësimi i mjedisit, si 
një zonë e përfshirë nga Ligji për Ndihmën Juridike Falas, kryesisht për shkak të 
garancisë kushtetuese të së drejtës për një mjedis të shëndetshëm. 

ЗPër dallim nga ligji ekzistues, projektligji i ri për ndihmën juridike falas rregullon 
rregullat e përgjithshme për ofrimin e ndihmës juridike falas, e drejta për ndihmë

17 Neni 6 paragrafi 2 i Ligjit për Ndihmën Juridike Falas botuar në Gazetën Zyrtare të RM nr. 161 datë 30 Dhjetor 2009
18 Neni 6 paragrafi 4 i Ligjit për Ndihmën Juridike Falas botuar në Gazetën Zyrtare të RM nr. 161 datë 30.12.2009, 
Nr.185/11; 27/14.
19 Neni 6 paragrafi 3 i Ligjit për Ndihmën Juridike Falas botuar në Gazetën Zyrtare të RM nr. 161 datë 30 Dhjetor 2009
20 Neni 6 paragrafi 5 i Ligjit për Ndihmën Juridike Falas botuar në Gazetën Zyrtare të RM nr. 161 datë 30 Dhjetor 2009
21 Neni 8 paragrafi 2 i Ligjit për Ndihmën Juridike Falas botuar në Gazetën Zyrtare të RM nr. 161 datë 30 Dhjetor 2009 
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juridike falas, llojet dhe shtrirja e ndihmës juridike falas, ofruesit dhe përfituesit e 
ndihmës juridike falas, detyrimet dhe përgjegjësitë e tyre, procedura e ushtrimit të së 
drejtës për ndihmë juridike falas, financimi, shpërblimi dhe rimbursimi i kostove të 
ndihmës juridike falas , ndihma juridike falas në mosmarrëveshjet ndërkufitare, 
transparenca dhe përgjegjshmëria në ofrimin e ndihmës juridike falas, procedurat 
speciale të ndihmës juridike, mbikëqyrja e zbatimit të këtij ligji dhe çështje të tjera që 
lidhen me ndihmë juridike falas.22

Sipas projekt-ligjit të ri të ndihmës juridike falas, ndihma juridike sekondare përfshin 
përfaqësimin e çështjeve gjyqësore, autoritetin shtetëror, fondin e sigurimit të 
pensioneve dhe aftësisë së kufizuar, Fondin e Sigurimeve Shëndetësore të Republikës së 
Maqedonisë Veriore dhe autoriteteve publike, si dhe përjashtimin nga kostot. në 
përputhje me dispozitat e këtij dhe ligjeve të tjera.23 Vlen të përmendet se Ligji nuk 
parashikon ndihmë juridike falas në çështjet penale, vetëm në procedurat civile dhe 
administrative. 

Të drejtë aplikimi për ndihmë juridike dytësore kanë:

- një person që është shtetas i Republikës së Maqedonisë Veriore me vendbanim të
përhershëm në Republikën e Maqedonisë Veriore;

- një shtetas i huaj me leje qëndrimi të përkohshëm ose të përhershëm në
Republikën e Maqedonisë Veriore ose një person pa shtetësi, i cili është me ligj
banues në Republikën e Maqedonisë Veriore;

- një person që ka të drejtë për ndihmë juridike të siguruar nga Republika e
Maqedonisë Veriore në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara
në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë Veriore; dhe

- azilkërkuesit24

Personat që pretendojnë NJF duhet të kenë qasje në drejtësi, si dhe  ata që nuk 
posedojnë ndonjë dokumentacion personal. E njëjta vlen edhe për personat pa shtetësi 
të cilët nuk kanë një vendbanim të rregulluar, por që në të vërtetë janë në territorin e 
RSM.

Kërkuesi dhe përfituesi i ndihmës juridike falas mund të jetë vetëm person fizik..25 
Konsiderohet se situata financiare e aplikantit dhe anëtarëve të familjes së tij është në 
rrezik të kostove të procedurës nëse: 

- të ardhurat mujore të aplikantit që jetojnë vetëm nuk e tejkalojnë shumën e
pagës minimale neto në Republikën e Maqedonisë, e përcaktuar me Ligjin për
pagën minimale,

22  Neni 1 i Projektligjit për Ndihmën Juridike Falas
23  Neni 13 paragrafi 2 i Projektligjit për ndihmë juridike falas
24  Projektligji për ndihmë juridike falas, neni 15 
25  Neni 3 paragrafi 1, pikat 7 dhe 8 të Projektligjit për Ndihmën Juridike Falas
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- të ardhurat mujore të aplikantit që jetojnë në një familje me anëtarët e
familjes së tij / saj nuk e tejkalojnë pagën minimale neto dhe të ardhurat
mujore të secilit anëtar të familjes vijuese nuk i kalojnë 20% të pagës
minimale neto të përcaktuar me Ligjin e Pagës minimale.

Projektligji për ndihmë juridike falas, neni 18 paragrafi 2 përcakton se kush mund të 
paraqesë një kërkesë, d.m.th. cilat janë kushtet për fitimin e së drejtës për ndihmë 
juridike falas.26

Më sipër, renditen kushtet e listuara në projektligjin e ri të ndihmës juridike falas. 
Kushtet në këtë drejtim janë përmirësuar në krahasim me ligjin ekzistues të NJF pasi 
ligji ekzistues konsiderohet se rrezikon mbështetjen e personit që kërkon ndihmë 
juridike falas dhe mbështetjen e anëtarëve të familjes së tij / saj që jetojnë në një familje 
të përbashkët nëse të gjitha bazat e këtij personi dhe anëtarët e familjes së tij nuk 
kalojnë 50% të pagës mesatare mujore të paguar në Republikën e Maqedonisë Veriore 
për muajin e kaluar në kohën e aplikimit për një tender ligjor falas.27 Përveç NJF, një 
aplikant që jeton vetëm dhe ka të ardhura mujore që nuk tejkalon pagën minimale neto 
në RMV, d.m.th., një aplikant që jeton në një familje me anëtarët e familjes së tij ose të 
saj që kanë të ardhura mujore që nuk tejkalojnë pagën minimale neto në RMV, dhe çdo 
anëtar i mëpasshëm i familjes ka të ardhura jo më shumë se 20% të pagës mesatare neto 
në RMV sipas Ligjit të Pagës minimale.28

Fatkeqësisht, ky projektligj nuk parashikon paraqitjen e përbashkët të një kërkese nga 
një grup qytetarësh për ndihmë juridike falas - pasi ndihma juridike falas si kategori 
trajton qasjen në drejtësi për personat me disavantazh shoqëror, paraqitja në grup 
mund të lehtësojë paraqitjen e kostove gjyqësore, veçanërisht shpenzimet. forenzika që 
janë shumë të larta për një ose më shumë të pafavorshëm shoqërorë për tu duruar. 
Kërkesa e grupit për ndihmë juridike falas mund të përmirësojë qasjen në drejtësi për 
vendbanimet ku jetojnë anëtarët e komuniteteve të margjinalizuara dhe të cenueshme, 
ndërsa ndikimet mjedisore shpesh kanë pasoja të shumta në të njëjtën kohë.

26  Neni 18 paragrafët 2 dhe 3 të Projektligjit për Ndihmën Juridike Falas
27  Art.12 paragrafi 4 i Ligjit për Ndihmën Juridike Falas botuar në Gazetën Zyrtare të RM nr. 161 datë 30.12.2009 ]
28 Neni 18 paragrafi 1 i Projektligjit për Ndihmën Juridike Falas
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Zbatimi i NJF  dhe i Konventës Aarhus (shtylla e tretë)

Përveç mekanizmave të shumtë ligjorë të krijuar për t'u siguruar qytetarëve qasje në 
drejtësi në çështjet mjedisore, ekzistojnë ende një numër pengesash cilësisht të 
ndryshme që "qëndrojnë në rrugën e duhur" për të arritur këtë të drejtë të garantuar me 
kushtetutë. Llojet e pengesave dallojnë nga mungesa e parashikimit për pjesëmarrje, 
kontroll dhe mbikëqyrje të publikut, deri në mungesë të një mundësie për të apeluar 
vendime të caktuara të autoriteteve publike që prekin mjedisin, si dhe mungesa e 
aftësive në gjyqësor për adresimin e duhur të kësaj. çështje specifike. 

Sipas të dhënave të hulumtimit të publikuara në Analizën e Zbatimit të Ligjit për 
Ndihmë Juridike Falas, duke përfshirë një analizë kosto-përfitim të kostove për 
zbatimin e tij me një fokus të veçantë në aspektin gjinor, është e qartë se një përqindje 
më e madhe e qytetarëve 74% nuk e dinë që ekziston një Ligj. për ndihmë juridike falas, 
e cila tregon një nivel të ulët të informacionit për qytetarët. Juristët, gjyqtarët dhe 
amnistia gjyqësore i referohen kësaj edhe kur thonë se është e nevojshme të punohet 
për zbatimin e plotë të Ligjit dhe të investohet në vetëdijen më të madhe të qytetarëve 
dhe promovimin e tij nga autoritetet shtetërore. Të dhënat janë thuajse identike për sa i 
përket mundësisë që shoqatat të ofrojnë ndihmë juridike paraprake në kushte të 
caktuara në përputhje me LNJF (70% u përgjigjën se nuk e dinë se çfarë parashikon 
LNJF). Në lidhje me këtë, përfundimi është se qytetarët / aplikantët e NJF nuk dinë ku 
të drejtohen, d.m.th. ku të paraqesin kërkesat e tyre. Për të ilustruar, për një periudhë 
prej pesë (5) vjetësh, vetëm 882 aplikime për BPP nga viti 2010 kur hyri në fuqi Ligji për 
BPP). Duhet të theksohet se gratë janë aplikantët më të shpeshta për NJF.29 

Fatkeqësisht, asnjë nga kërkesat për NJF nuk ka të bëjë me mbrojtjen e jetës dhe 
shëndetit të njeriut në lidhje me pasojat e cenimit të së drejtës për një mjedis të 
shëndetshëm. Arsyet më të zakonshme për dhënien e ndihmës juridike falas janë 
çështjet juridike të pronës (28) dhe divorci për shkak të dhunës në familje (24).

Sipas të njëjtit studim, qytetarët nuk janë të bindur që shteti siguron qasje në drejtësi 
për të gjithë qytetarët e tyre, pavarësisht nga statusi i tyre shoqëror (43% nuk e dinë, 
30% përgjigjen pozitivisht, 17% besojnë se shteti nuk kujdeset të sigurojë efektiv dhe 
qasje efektive në drejtësi për kategoritë e cenueshme shoqërore). Nga ana tjetër, sipas 
analizës së bërë në dy vitet e para të zbatimit të LNJF, pengesat kryesore për 
realizimin e së drejtës për NJF janë: kostot e larta të drejtimit të procedurave për 
ushtrimin dhe mbrojtjen e të drejtave të më shumë se një e treta e popullsisë; 
praktika e ndryshimit të ligjeve të shpeshta pa analiza të mjaftueshme të cilësisë së 
dispozitave ligjore dhe ndikimit të tyre, si dhe promovimit joefektiv të ndryshimeve 
legjislative;

29 "Analiza e Zbatimit të Ligjit për Ndihmën Juridike Falas, duke përfshirë Analizën e Përfitimeve të 
Kostove të Zbatimit të tij me Fokus Gjinor të Veçantë" 2015, përgatitur nga Rrjeti 23 me mbështetje 
financiare nga Instituti i Politikave Evropiane (EPI)
– Shkupi në partneritet me Komitetin e Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë
dhe Qendrën për Menaxhimin e Ndryshimeve.
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dhe niveli i ulët i shkrim-leximit juridik të popullatës dhe padituria e ligjit.30 Ushtrimi 
dhe mbrojtja e të drejtave në procedurat civile dhe administrative nuk është falas dhe 
shkakton shpenzime për personin i cili paraqitet si paditës / kërkues dhe është i 
detyruar në shumicën e rasteve paraprakisht. për t’i paguar ato.

Në këtë kontekst, rekomandimet dhe analizat kanë për qëllim forcimin e ndihmës 
juridike të mëparshme për të lehtësuar zgjidhjen e problemeve juridike përpara procesit 
gjyqësor, d.m.th. zgjidhjen jashtë gjyqësore të mosmarrëveshjeve si një formë "më e lirë" 
e ndihmës juridike falas. ndërmjetësimi. Në mënyrë që instituti i ndërmjetësimit të 
ringrihet në legjislacionin maqedonas, qytetarët duhet të kenë qasje të lehtë në 
informacionet përkatëse në një gjuhë të qartë dhe të kuptueshme.

Ulja e kostove gjyqësore sipas Ligjit për tarifat gjyqësore, Ligji për tarifat administrative 
dhe Ligji për çështjet gjyqësore parashikon edhe kategori të cenueshme të qytetarëve, si 
dhe palë të tjera sipas këtyre ligjeve. 

Sipas nenit 9, paragrafi 4 i Konventës së Aarhus-it, ai thotë: "Pa paragjykuar paragrafin 
1 të tekstit paraprak, procedurat e përmendura në paragrafët 1, 2 dhe 3 do të 
parashikojnë mjete juridike adekuate dhe efektive, duke përfshirë lëshimin e gjykatës 
porositë (kur është e përshtatshme), dhe ato do të jenë të drejta, të drejta, me kohë dhe 
jo shumë të shtrenjta. Vendimet e gjykatave dhe (kur është e mundur) të organeve të 
tjera do të bëhen publike. "Për momentin, qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile 
duhet të ofrojnë ekspertizë me shpenzimet e tyre. Një çështje tjetër që duhet të 
adresohet është cilësia e ekspertizës dhe nëse ajo mund të arrijë qëllimin për të cilin 
është bërë. 

Sa i përket qasjes në drejtësi në çështjet mjedisore, disa procedura janë inicuar 
drejtpërdrejt duke iu referuar nenit 9 të Konventës së Aarhusit, i cili është ratifikuar dhe 
si i tillë është pjesë e sistemit të brendshëm ligjor dhe është ende në zbatim.

Duke marrë parasysh programet e trajnimit të vazhdueshëm për gjyqtarët dhe 
prokurorët publik, është e qartë se gjyqtarët kanë marrë pjesë në seanca trajnimi çdo vit 
mbi Ligjin për mjedisin dhe se vëmendje e veçantë i kushtohet veprave penale të 
mjedisit. Ka edhe të ashtuquajturit prokurorë të gjelbër në Maqedoni, të cilat janë pjesë 
e Rrjetit/Asociacionit Evropian, për aktivitetet e të cilëve nuk ka informacione në 
dispozicion.31 Akademia për gjykatës dhe prokurorë është e hapur për bashkëpunim me 
ekspertë dhe organizata civile, kështu që ka hapësirëpër trajnime më të 
fokusuara dhe të specializuaranë lidhje meKonventën e Aarhus dhe ligjin mjedisor, 
d.m.th. studimin e praktikës gjyqësore të Komitetit të Pajtueshmërisë së Konventës
Aarhus.

30 Analiza e Zbatimit të Ligjit për Ndihmën Juridike Falas për periudhën 2010 - 2012, 2012, Shoqata e 
Avokatëve të Rinj të Maqedonisë - Shkup; Qendra Kombëtare e Romëve - Kumanovë; Qendra Kulturore 
Rinore - Manastir; ROMA SOS - Prilep; Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni
31  Rrjeti Evropian i Prokurorëve për Mjedisin - u krijua në vitin 2012
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Rekomandime dhe vërejtje për të përmirësuar qasjen në drejtësinë 
mjedisore

1. Propozohet që të plotësohet mjedisi si një nga fushat për të cilat mund të
kërkohet ndihmë juridike falas në Ligjin e ri për Ndihmën Juridike Falas. Propozimi
nuk ka për qëllim të shkelë kriteret e LFLA me të cilat palët kanë të drejtën e LFLA-së,
dhe kështu frymën e ligjit, por vetëm për të siguruar shikueshmëri për qytetarët që në
rast të shkeljes së të drejtës së tyre për një mjedis të shëndetshëm, d.m.th. afirmohet
mbrojtja ligjore për qasje në informacionin mjedisor. Ai gjithashtu do të forcojë
zbatimin e Konventës së Aarhus si një mekanizëm ekzistues për qasje në drejtësinë
mjedisore

2. Shteti ose institucionet duhet t'i kushtojnë më shumë vëmendje promovimit të
së drejtës për ndihmë juridike falas dhe të ofrojnë një shikim më të madh publik për
punën e institucioneve dhe organizatave përgjegjëse për zbatimin e LFLA. Në këtë
drejtim, propozohet të përmirësohet ndërgjegjësimi i publikut për mundësitë për qasje
në drejtësinë mjedisore..

3. Shteti ose institucionet duhet të sigurojnë ushtrimin e së drejtës së aksesit në
informacionin mjedisor, të sigurojnë pjesëmarrjen e publikut dhe të sigurojnë qasje në
drejtësi me një kosto të zvogëluar të procedurës (sipas Konventës së Aarhus).

4. Fuqi më e madhe dhe e shpejtë gjyqësore në trajtimin e çështjeve mjedisore, si
dhe përfshirje më e madhe e Prokurorisë Publike në çështjet mjedisore.

5. Propozohet të merret parasysh krijimi i një fondi të ekspertëve i cili do t'u ofrojë
ekspertëve një interes për mësimin e shërbimit dhe interesin publik, ku e drejta për një
mjedis të pastër do të rrezikohej, me koston më të ulët të mundshme, në përputhje me
nenin 9, paragrafi 4 të Konventës së Aarhus.

6. Publiku në fjalë duhet të jetë i vetëdijshëm për mundësitë e ndërmjetësimit
paraprak në mosmarrëveshjet mjedisore, të cilat mund të zvogëlojnë ndjeshëm kostot
dhe të përmirësojnë qasjen në drejtësinë mjedisore. Parashkrimi i ndërmjetësimit të
detyrueshëm në lidhje me mosmarrëveshjet e caktuara mjedisore mund të kontribuojë
në afirmimin e së drejtës për një mjedis të shëndetshëm në FSM.

7. Përdorimi dhe njohja më e madhe e publikut të gjerë dhe drejtësisë me të gjitha
dokumentet ndërkombëtare të ratifikuar, si dhe përdorimi i gjykatave ndërkombëtare si
mekanizma në rastet kur të gjitha mjetet juridike në shtetin amë janë shterur.
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Propozohet që Ligji i ri për Ndihmën Juridike Falas të mundësojë paraqitjen e 
përbashkët të një kërkese nga një grup qytetarësh (actio Popularis) për ndihmë 
juridike falas që do të përmirësojë qasjen në drejtësi për vendbanimet e banuara nga 
komunitetet e margjinalizuara dhe të cenueshme për shkak të ndikimeve mjedisore 
ambienti, shpesh ka pasoja të shumta njëkohësisht..

9. Kapacitetet e Akademisë së Gjykatësve dhe Prokurorëve Publikë në lidhje me
ligjin e mjedisit dhe Konventën e Aarhus duhet të kontrollohen për të përcaktuar
nëse gjykatësit dhe prokurorët publik kanë njohuri përkatëse për këtë temë. Nëse ka
hapësirë për përmirësimin e kapaciteteve të Akademisë në këtë fushë, duhet të
ndërmerren trajnime të mëtejshme dhe trajnime shtesë të pedagogëve në mënyrë që
të përmirësohet qasja në drejtësinë mjedisore për qytetarët.

10. Propozohet të publikohen me transparencë informacionet për numrin e
procedurave të filluara në lidhje me mbrojtjen e së drejtës për një mjedis të
shëndetshëm dhe të llogariten shkalla e suksesit të tyre.

11. Qasja në drejtësi duhet të lehtësohet duke zvogëluar ose hequr plotësisht
kostot administrative dhe gjyqësore të çështjeve të mbrojtjes së mjedisit.

12. Pjesëmarrja e publikut në vendimmarrje është një faktor kryesor në
realizimin e parimeve themelore demokratike dhe nënkupton përfshirjen e
vazhdueshme të përfaqësuesve të shoqërisë civile në organet e punës dhe grupet
përgjegjëse për hartimin e legjislacionit parësor dhe sekondar. Prandaj është
propozuar që përfaqësuesit e ONK të marrin një rol aktiv në përgatitjen e rregullave
dhe vendimeve për zbatimin e dispozitave ligjore të Ligjit për Ndihmë Juridike Falas.
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