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1. Rezyme

Padrejtësia kudo qoftë, është kërcënim për drejtësinë gjithkund
 Martin Luter King

Projekti për përkrahjen e të drejtave të njeriut i cili implementohet nga viti 2004, u
realizua edhe në vitin 2008. Qëllimi kryesor i Projektit për përkrahjen e të drejtave
të njeriut është të tërheq vëmendjen e përdorimit joligjor të forcës fizike ose mentale
nga ana e personave zyrtar të autorizuar të Ministrisë së Punëve të Brendshme gjatë
kryerjes së detyrave të tyre zyrtare dhe të ndihmojë në zhvillimin e mekanizmit efektiv
për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
Projekti filloi si nismë e sektorit qytetar që të ndikohet mbi sjelljen e parregullt ose
mbi keqpërdorimin e forcave policore1. Sjellja e parregullt e nëpunësve policor në
vitet e kaluara u evidentua në gjithsej 251 raste të regjistruara.
Aktiviteti themelor i Projektit për përkrahjen e të drejtave të njeriut është sigurimi i
ndihmës juridike falas përmes:
- intervistimit dhe dokumentimit të pohimeve të dhëna nga viktimat;
- ndihmë në sigurimin e dokumentacionit adekuat të viktimave eventuale për
vërtetimin e keqpërdorimit policor;
- ndihmë financiare për sigurim të vërtetimeve mjekësore;
- dorëzim i parashtresave dhe korrespodencë me organet adekuate
shtetërore në emër të viktimave të regjistruara;
- përgatitja dhe dorëzimi i aktpadive penale si dhe përfaqësimi i viktimave
gjatë ndjekjes subsidiare;
Në këtë mënyrë në vitet e kaluara PPDNJ-ja kontribuoi për qasje të barabartë të
drejtësisë për qytetarët të cilët paraqiten si viktima të keqpërdorimit policor.
Në vitin 2008 këshilltarët juridik të PPDNJ dhanë ndihmë falas për 38 viktima të
keqpërdorimit policor prej të cilëve 38% kanë të bëjnë me shkaktim të lëndimeve
trupore, ndërsa 24% të rasteve të evidentuara kanë elemente të torturës.
1

Shoqatat qytetare të cilat e implementojnë PPDNJ-në e mbulojnë tërë territorin e Republikës së Maqedonisë,
gjegjësisht rajonin e Shkupit dhe Velesit e mbulon Koalicioni "Të gjithë për gjykim të drejtë"; pjesën verilindore
të Maqedonisë e mbulon "ARKA" nga Kumanova (Kumanovë, Kratovë, Kriva Pallankë dhe Shtip); pjesën
veriperëndimore të Maqedonisë e mbulon "Qendra për zhvillim demokratik" nga Tetova (Tetovë, Gostivar,
Kërçovë dhe Dibër); pjesën jugperëndimore të Maqedonisë e mbulon "Qendra për nisma qytetare" nga Prilepi
(Prilep, Manastir, Krushevë, Makedonski Brod, Resnjë, Ohër, Strugë, Kavadar dhe Negotinë); ndërsa pjesën
juglindore të Maqedonisë e mbulon "Zgjedhje" nga Strumica (Strumicë, Gjevgjeli, Koçanë, Radovish, Berovë
dhe Dellçevë).
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Ajo që edhe në vitin 2008 u vërejt, është keqpërdorimi policor ndaj romëve, ku
18% prej gjithë rasteve të evidentuara kanë të bëjnë me viktima nga popullata rome.
Edhe në raportin e komisarit për të drejtat e njeriut, Tomas Hamerberg nga vizita e
tij në Maqedoni në periudhën mes 25 deri 29 shkurt të vitit 2008, veçanërisht u
potencua keqpërdorimi policor kundrejt popullatës rome. Kjo mbështetet edhe me
rastet2 të cilat u ngritën para Gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut të cilat,
poashtu, kanë të bëjnë me dhunën ndaj romëve nga ana e nëpunësve policor.
Torturë u regjistrua nga shoqatat qytetare të kyçura në PPDNJ gjatë realizimit të
aksioneve policore prej njësive speciale policore, si edhe prej inspektorëve të
stacioneve policore.
Torturë u regjistrua edhe në tre raporte të njëpasnjëshme të KPT-së të Këshillit të
Evropës. Në këto raporte nënvizohet veprimi i keq i Policisë, veçanërisht i njësitit
të veçantë mobil të ashtuquajtur Alfat, përdorimi tejmase i forcës dhe keqpërdorimi
nga ana e organeve për zbatimin e ligjit3.
Interesant është se në vitin 2008 qytetarët kishin problem më të madh në identifikimin
e nëpunësve policor ose më saktë cili lloj ose kategori e nëpunësit policor e ka kryer
veprimin e paraqitur.
Ky problem u mbështet me informatën se më së shpeshti aksionet policore janë kryer
nga PAZ të pauniformuar të cilët nuk kanë pas shenja për cilin lloj të njësitit bëhet
fjalë. Nga numri i përgjithshëm i nëpunësve të përfshirë policor, për 16% prej tyre
qytetarët nuk kanë mundur të japin informatë të saktë për llojin edhe kategorinë e
PAZ.
Raste të keqpërdorimit policor janë regjistruar edhe në raportin Vjetor të Avokatit
të Popullit për vitin 2007, në pjesën për zbatimin e torturës në stacionet policore,
si dhe elemente tjera të keqpërdorimit policor4. Në raportin e AP qartë theksohet
faji në efikasitetin e hetimeve të organeve të brendshme të MPB.
Si një nga problemet më të rëndësishme në vitin 2008 i cili u regjistrua nga ana e
Projektit ishte mungesa e pavarësisë së hetimit të brendshëm të MPB-së. Prej 37
ankesave deri në SKBSP, janë marrë 22 përgjigje me konstatim të pabazueshmërisë.
Trendi i cili shënon rritje të dukshme këtë vit është mosrespektimi i afatit ligjor prej
30 ditësh për përgjigje ndaj ankesave të parashtruar deri te SKBSP. Në 86% të
përgjigjeve të pranuara kanë qenë të nevojshme 90 ditë për dorëzim të përgjigjes,
2

Rastet Jashar, Xheladinov dhe Sulejmanov kanë të bëjnë me shkelje të nenit 3 të Konventës evropiane për
të drejtat e njeriut, si dhe shkelje të nenit 13.
3
http://www.cpt.coe.int/documents/mkd/2008-31-inf-mkd.pdf, strana
4
Raporti vjetor për vitin 2007  Avokati i Popullit, www.omdusman.mk
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gjë e cila vetvetiu flet për efikasitetin e pamjaftueshëm, azhurnitetin dhe ekipimin e
MPB për realizimin e hetimeve të brendshme.
Njëkohësisht, efikasiteti institucional u shtrua si çështje edhe në pjesën e funksionimit
në Prokurorinë Publike. Në periudhën prej vitit 2004 deri në 2008, për aktpaditë
penale të cilat janë parashtruar nga ana e PPDNJ, PP për 41% prej tyre është
deklaruar se heq dorë nga ndjekja, për 41% prej tyre hetimi është ende në vazhdim,
ndërsa vetëm për 18% ka ngritur aktakuzë.
Ky problem është potencuar edhe në sesionin e 40-të të Komitetit kundër torturës
pranë Kombeve të Bashkuara të mbajtur më 16 maj 2008.
Në këtë sesion përveç konstatimit të shkeljes së të drejtave të njeriut nga ana e
personave zyrtar, shprehet edhe brengosja për veprimin joadekuat të Prokurorisë
Publike, veçanërisht kur bëhet fjalë për hetim në kohë të pohimeve për torturë dhe
veprim tjetër brutal, johuman ose degradues.
Ajo që mund të rezimohet është se keqpërdorimi policor ende ekziston në shtetin
tonë. Forma më të shpeshta janë shkaktimi i lëndimeve trupore me përdorim tejmase
të forcës. SKBSP për përdorimin e forcës më së shpeshti ka konstatuar se ajo është
e arsyeshme dhe se ka qenë ligjërisht e zbatuar, ndërsa parashtrimet e qytetarëve
janë të pabazuara.
Prokuroria Publike dhe institucionet tjera nuk kanë fuqi të mjaftueshme për nismë të
hetimeve efikase edhe padive kundër nëpunësve policor, duke u mbështetur vetëm në
informatat e pranuara nga MPB.
Numri i vogël i lëndëve të cilat janë në procedurë para gjykatave më së shpeshti janë
të iniciuara me padi private të viktimave të keqpërdorimit policor.
Nevojitet që edhe në të ardhmen të ekzistojnë mekanizma plotësues të cilat do tju
ndihmojnë qytetarëve qasje deri në drejtësi, si dhe në dhënie falas të ndihmës juridike,
ashtu edhe me formimin e trupave të pavarur të cilat do të bëjnë kontroll mbi organet
për zbatimin e ligjit.
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2. Të 1.
dëgjohet edhe pala tjetër?!?5
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Projekti për përkrahjen e të drejtave të njeriut nga vet fillimi i implementimit në vitin
2004 e deri sot, dha mundësi të dëgjohet edhe pala tjetër, dmth të informohet opinioni
për shkeljet të cilat i përjetojnë qytetarët nga ana e policisë.
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- hyrje në rrëfimin

E vërteta është materie e provës të cilën Projekti u përpoq ta realizojë përmes qasjes
së barabartë, drejtësisë edhe përmes dhënies falas të ndihmës personave të cilët kanë
qenë/janë viktima të keqpërdorimit policor ose torturës. Njëkohësisht, pjesën tjetër
të rrëfimit u përpoqëm ta dëgjojnë edhe institucioneve relevante me qëllim të ndryshimit
dhe reformës së veprimit të policisë.
Në raportin e parë të cilin e përgatiti Projekti për përkrahjen e të drejtave të njeriut
për vitet 2004-2005, u evidentuan 100 raste të tejkalimit të autorizimeve nga ana
e policisë6.
Në vitin 2006 Projekti vendosi internet faqen zyrtare të vetën, si dhe linjë pa pagesë
telefonike 0800 11 333.
Atë vit u evidentuan 62 raste të shkeljes së të drejtave nga ana e policisë, prej të
cilave më të shprehura ishin lëndimet trupore (47%), si dhe sjellja brutale dhe e
pahijshme e policisë (33%).
Specifike për këtë periudhë është që qytetarët edhe pse kërkonin këshillë nga Projekti,
prapseprap një pjesë prej tyre frikoheshin të iniciojnë lëndë kundër PAZ MPB7.
Sikur në vitin 2005, ashtu edhe në vitin 2006 tejkalimet më të mëdha të autorizimeve
policore u bënë nga ana e Alfave të cilët, më së shpeshti, zbatonin forcë gjatë veprimeve
të tyre me personat e dyshimtë, janë vërejtur numri më i madh i lëndimeve trupore
(lëndime të rënda trupore).
5
6
7

11

Audiatur et altera pars
Raporti për vitet 2004-2005, www.hrsp.org.mk
Raporti për vitin 2006, www.hrsp.org.mk
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Në vitin 2007 Projekti siguroi fond për tju ndihmuar viktimave të keqpërdorimit
policor përmes të cilit paguhen vërtetimet mjekësore dhe të cilat paraqesin një nga
provat se policia i ka tejkaluar autorizimet e veta.
Sigurimi i ndihmës juridike falas për viktimat vazhdoi në kontinuitet, me përgatitje dhe
me parashtrim të animimeve deri te SKBSP të MPB, si dhe edhe deri te Avokati i Popullit
i RM.
Në vitin 2007 u evidentuan 51 raste të keqpërdorimit policor që ishte zvogëlim
për 16% në lidhje me vitin paraprak8.
Nga numri i përgjithshëm i rasteve të regjistruara, 53% ishin lëndime trupore nga
ana e PAZ, ndërsa 26% sjellje brutale dhe e pahijshme që është në kundërshtim me
rregullat e Kodeksit të etikës policore9.
Ajo që është më karakteristike për këtë periudhë është që masa më e shpeshtë e cila u
ndërmor prej policëve të uniformuar është rrahja dhe maltretimi i personave të cilët
janë të dyshuar për kryerje të veprës penale10.
Një rast ishte i regjistruar për rrahje brutale të një viktime para syve të familjes së
vet, e cila më vonë është lënë para hyrjes së spitalit. Njëkohësisht u regjistruan edhe
lëndime trupore të cilat i përfituan qytetarët në stacionet policore.
Prej rasteve të regjistruara të keqpërdorimit policor në vitin 2007 pjesa më e madhe
u kryen prej nëpunësve të uniformuar policor (61%), ndërsa 9 raste kishin të bëjnë
me sjelljen e keqe dhe me shkaktim të lëndimeve trupore nga ana e Njësitit të veçantë
mobil Alfat (19%).
Ajo që rrodhi si përfundim për periudhën 2004-2007 është11:
· Masa më e shpeshtë për dënim të nëpunësve policor është zvogëlimi i pagës mujore
për 15% në kohëzgjatje prej një viti.
· SKBSP nuk ka dhënë përgjigje për dënimet e shqiptuara ndaj PAZ në numrin më të
madh të rasteve.
· Në periudhën 2004-2006 SKBSP nuk e ka respektuar afatin ligjor për dhënie të
përgjigjes parashtrimit të dorëzuar në afat prej 30 ditëve, ndërsa përmirësim në këtë
pjesë është vërejtur në vitin 2007.
· Ekipimi i pamjaftueshëm i SKBSP i cili do të siguron hetim në kohë dhe të tërësishëm
të rasteve të veprimit të pahijshëm të policisë.
8

Raporti për vitin 2007, www.hrsp.org.mk
Gazeta zyrtare e RM  Kodeksi i etikës policore - 11.06.2007 neni 37 është: "Nëpunësit policor nuk guxojnë
të shkaktojnë, nxisin ose tolerojnë asnjë akt të torturës, mundimit, veprimit jonjerëzor ose fyes ose dënim".
10
Në kodeksin e Etikës policore në mënyrë eksplicite theksohet se forca do të përdoret vetëm kur është e
nevojshme, në pajtim me rrethanat e rastit edhe atë në masë të cilën e kërkon ushtrimi i detyrës.
11
Shiko më tepër në Raportet e PPDNJ-së për vitet 2004-2005, 2006 dhe 2007, www.hrsp.org.mk
9
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3. Le të realizohet drejtësia,
sikur edhe të fundoset bota12rrëfimi i vitit 2008

Në kuadër të Projektit në vitin 2008 u regjistruan 37 raste të keqpërdorimit policor
me 38 viktima. Ky numër i rasteve e përfshin periudhën prej 1.11.2007 deri më
1.11.2008.
Në krahasim me rastet e regjistruara për vitin 2007, këtë vit është evidentuar
zvogëlim13.
Në këtë pjesë duhet të theksohet se ekzistojnë qytetarë të cilët kërkojnë këshillë prej
PPDNJ, por nuk duan të iniciojnë fillim të hetimit. Ekziston mosbesim ndaj
institucioneve shtetërore dhe mendim të përhapur për ekzistim të të ashtuquajturës
subkulturë policore14, si pendë para mundësive që rastet e keqpërdorimit policor të
jenë tërësisht të hetuara, dokumentuara dhe të dënuara.
Në raportin e fundit të Komitetit për parandalimin e torturës të Këshillit të Evropës
thuhet se Sektori për Kontroll të Brendshëm ka rol të madh në lajmërimet e ministrit
për funksionimin e policisë dhe në punën e avancimit të profesionalitetit të saj.
Mirëpo, kur bëhet fjalë për hulumtimin e deklaratave për keqpërdorim nga ana e
nëpunësve përgjegjës për zbatimin e ligjit, SKBSP nuk mundet të llogaritet si trup i
pavarur i cili mund të kryen hetime urgjente, të hollësishme dhe efektive15.
Në këtë periudhë në rajonin e Maqedonisë verilindore janë regjistruar 6 raste të
keqpërdorimit policor, ndërsa në Shkup dhe Veles janë regjistruar poashtu 6 raste,
12

Fiat iustitia, pereat mundus
Në raportin e PPDNJ-së për vitin 2007 janë regjistruar 51 raste të keqpërdorimit policor.
Ekzistimi i subkulturës policore paraqitet edhe në numër më të madh të hulumtimeve për sjelljet policore
mes të cilave mund të përmendet për shembull hulumtimi i Sherman i vitit 1982.
Sipas tij subkultura policore është për shkak se:
1. lojaliteti ndaj kolegëve konsiderohet si qenësor;
2. opinioni ose pjesa më e madhe e tij përjetohet si armik;
3. botëkuptimet e nëpunësve policor përfshijnë edhe përdorim të forcës; diskrecion dhe heshtje për të vërtetën
kur duhet të mbrohen interesat e organizatës policore  Më tepër në: Etika policore dhe deontologjia 
prof. Trpe Stojanovski 2006.
15
http://www.cpt.coe.int/documents/mkd/2008-31-inf-mkd.pdf
13
14
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në Maqedoninë veriperëndimore ka 7 raste të regjistruara, në Maqedoninë juglindore
ka 8 raste, ndërsa në Maqedoninë jugperëndimore janë regjistruar 10 raste të
keqpërdorimit policor.
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Tabela tregon se në vitin 2008 numri më i madh i rasteve të keqpërdorimit policor
janë regjistruar në rajonin e Maqedonisë jugperëndimore në të cilin përfshihen qytetet:
Prilepi, Manastiri, Krusheva, Makedonski Brod, Resnja, Ohri, Struga Kavadari dhe
Negotina.
Sipas kësaj evidence, numër më i vogël i rasteve të regjistruara vërehet në rajonin i
cili përfshin Shkupin edhe Velesin.
Më poshtë në grafikun mund të vërehet se në vitin 2008 në krahasim me vitet
paraprake nuk ka ndonjë dallim të madh në numrin e keqpërdorimeve policore dhe
ato paraqiten në të gjithë rajonet e Maqedonisë, por vërehet zvogëlim i
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keqpërdorimeve policore në Shkup dhe Veles të cilët, për herë të parë, nuk e kanë
vendin e liderit sipas numrit të rasteve të regjistruara. Vitet e kaluara keqpërdorimi
policor ishte më i shprehur në Maqedoninë verilindore si dhe në Shkup dhe Veles,
ndërsa në vitin 2008 numri më i madh i keqpërdorimeve paraqitet në Maqedoninë
jugperëndimore dhe juglindore.
Edhepse janë regjistruar 37 raste në vitin 2008, prej vitit 2004 deri sot në Projekt
ka 135 raste aktive në tërë territorin e RM16. Kjo qartë e tregon joefikasitetin
institucional në ballafaqimin me fenomenin e keqpërdorimit policor dhe torturës.
Numri më i madh i rasteve prej Shkupti/Velesit dhe Maqedonisë veriperëndimore janë
të pazgjidhura ose presin hetim efikas prej institucioneve përkatëse.
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3.1 Romët edhe më tej kategori e cenueshme
Prej numrit të përgjithshëm të viktimave të regjistruara në pjesën verilindore të
Maqedonisë, 6 janë romë dhe 1 maqedonas. Nga viktimat e përmendura të gjithë
janë të moshës madhore, përveç në një rast ku ka të regjistruar 1 person të mitur17.
Nga viktimat e regjistruara në këtë rajon, 4 janë burra dhe 3 gra.
Për rajonin e Shkupit dhe Velesit, janë regjistruar 6 raste me 6 viktima prej të cilëve
4 janë maqedonas, 1 rom dhe 1 shqiptar. Nga viktimat të përmendura të gjithë janë
burra dhe të moshës madhore.
16

Rastet e regjistruara të keqpërdorimit policor mbyllen atëherë kur: 1. Janë të shfrytëzuara mekanizmat
juridik dhe është konstatuar shkelje gjatë së cilës viktima konsideron se në rastin e saj ka ardhur deri te
kënaqja e drejtësisë, 2. SKBSP, AP ose PP kanë vërtetuar se nuk ka rast të keqpërdorimit policor, ndërsa
viktima nuk ka qenë e interesuar për vazhdim të mëtutjeshëm të rastit.
17
KU 050  sjellje dhe mbajtje e personit në stacion policor me dyshim për vepër penale të kryer vjedhje
për të cilin më vonë është vërtetuar se bëhet fjalë për person tjetër dhe ku mbi viktimën është vepruar në
mënyrë të ashpër dhe të pahijshme për ta detyruar të pranojë veprën.
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Për rajonin e Maqedonisë jugperëndimore janë regjistruar 10 viktima prej të cilëve
7 të moshës madhore dhe 3 të mitur. Nga numri i përgjithshëm 9 janë maqedonas
dhe 1 shqiptar. Nga viktimat e përmendura 9 janë burra dhe 1 grua.
Në pjesën juglindore të Maqedonisë ka 8 raste të regjistruara në të cilat ka 8 viktima,
7 burra dhe një grua, dhe të gjithë të moshës madhore. 6 prej viktimave janë të
moshës prej 18 deri 30 vjet, dhe 2 prej tyre janë të moshës prej 40 deri 55 vjet.
Të gjithë të regjistruarit janë maqedonas.
Në pjesën veriperëndimore të Maqedonisë janë regjistruar 7 raste në të cilat ka 7
viktima. Prej tyre 1 viktimë është maqedonas, ndërsa 6 viktima janë shqiptarë. Të
gjithë viktimat e regjistruara janë persona të moshës madhore.
Në nivel të tërë territorit të Republikës së Maqedonisë ka 38 viktima të keqpërdorimit
policor prej të cilëve 23 janë maqedonas, 8 shqiptarë dhe 7 romë.

Në këtë pjesë mund të përfundohet se pjesa më e madhe e viktimave janë maqedonas,
por kategori më e cenueshme paraqiten romët sipas përfaqësimit në përqindje në shtetin
tonë.
Një pjesë e përfaqësuesve të popullatës rome gjatë prezantimeve të Projektit18 të cilat
u realizuan në më tepër vende të banuara, theksuan se nuk do të deshin të paraqesin
nëpunës policor në rast të keqpërdorimit policor nga frika se ende policia e ka fuqinë
në duart e veta dhe mund të luajë me fatin e tyre.
Edhe në raportin e komisarit për të drejtat e njeriut të Këshillit të Evropës, Tomas
Hamerberg prej vizitës së tij në Republikën e Maqedonisë në periudhën prej 25-29
shkurt 2008, qëndron se të dhënat statistikore të siguruara prej organizatave
joqeveritare të cilat i përfaqësojnë viktimat e keqpërdorimit policor tregojnë se
popullata rome është veçanërisht e prekur nga keqpërdorimet policore duke pas
parasysh atë që pothuajse 12.5% e rasteve të vitit 2007 kanë të bëjnë ma Romët.
18

Prezantim në Klubin rinor Dua të di - Hera, tetor 2008.
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Në pajtim me këtë komisari i rekomandon Qeverisë të ndërmerr masa efektive për
zgjidhjen e këtij problemi dhe ti tejkalojë paragjykimet edhe diskriminimin nga ana e
policisë.
Në lidhje me strukturën e moshës, prej numrit të përgjithshëm të viktimave (38), 34
janë të moshës madhore ndërsa 4 janë të mitur. Prej të miturve 1 është regjistruar
në Kumanovë dhe 3 në Prilep ku mund të konstatohet rritje e shkeljes së të drejtave
të personave nën 18 vjet të moshës.
Prej këtu mund të përfundohen shkeljet të të drejtave të të miturve nga ana e PAZ,
ndërsa duhet përmendur edhe rastin mediatik të sjelljes së të miturve në SP në Karposh
pa prezencën e prindërve të tyre, rast për të cilin Projekti reagoi publikisht dhe e
dënoi këtë veprim policor.
Në drejtim të mbrojtjes së personave të mitur gjatë veprimit të policisë, shoqatat e
qytetarëve të cilat e implementojnë Projektin organizuan takime për edukim të nxënësve
të shkollave të mesme dhe studentëve në klubin rinor në Vllae, para studentëve të
universitetit FON në Strugë, si dhe para studentëve të Fakultetit për turizëm në Ohër.
Sikur edhe në raportet paraprake të PPDNJ, edhe këtë vit më i madh është numri i
viktimave-burra të keqpërdorimit policor, gjegjësisht prej viktimave të evidentuara
31 janë burra dhe 7 gra.
Në vitin 2007 u regjistruan 50 burra dhe 7 gra, ndërsa në vitin 2006 - 69 burra
dhe 6 gra.

Përfundime :

· Numri i rasteve të evidentuar për vitin 2008 është 37 që paraqet zvogëlim në
lidhje me rastet e evidentuara në vitin 2007 për 16%.
· Në nivel shtetëror janë paraqitur 38 viktima, prej të cilëve 31 burrë dhe 7 gra.
· Për dallim nga viti 2007, këtë vit vërehet trend i rritjes së keqpërdorimit policor
ndaj personave të mitur.
· Viktima më të shpeshta janë Maqedonasit me 61%, por kategori e cenueshme janë
edhe Romët me 18% dhe Shqiptarët me 21% përfaqësim të keqpërdorimit policor.
· Ende ekzistojnë raste në të cilat qytetarët nuk duan të ndërmarrin procedurë kundër
PAZ për shkak të frikës dhe mosbesimit në institucionet publike.
· Numri i përgjithshëm i rasteve aktive që nga fillimi i Projektit (2004-2008) flet
për joefikasitet institucional në pengimin e keqpërdorimit policor dhe torturës.
· Edhe pse numri i viktimave të keqpërdorimit policor po zvogëlohet, ky fenomen
ende ekziston dhe është i regjistruar edhe në vitin 2008.
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REKOMANDIME :

· Të jepet sinjal i qartë nga ana e institucioneve qeveritare për zero tolerancë ndaj
keqpërdorimit policor.
· Të ngrihet vetëdija te popullata rome për paraqitjen e keqpërdorimit policor, si
dhe për përforcimin e besimit në institucionet e RM për kënaqjen e drejtësisë dhe
për dënimin e torturës policore dhe përdorimin tejmase të forcës.
· Të ndërmerren masa rigoroze për sanksionimin e keqpërdorimit policor ndaj
personave të mitur.

18

4. Lëndimet trupore - më të
shpeshtat
Prej 37 rasteve të evidentuara në vitin 2008, 14 raste shënojnë shkaktim të lëndimeve
trupore, 5 maltretime gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, 6 raste të sjelljes brutale dhe
të pahijshme, 4 raste të falsifikimit të dokumenteve zyrtare, 1 rast të veprimit joligjor
dhe joprofesional dhe 1 rast të lëndimit të nderit dhe dinjitetit.
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Prej numrit të përgjithshëm të rasteve të regjistruara të keqpërdorimit policor, numri
më i madh ka të bëjë me shkaktim të lëndimeve trupore ose më saktësisht 14 lëndime
trupore.
Në kodeksin e etikës policore thuhet se forca do të përdoret vetëm kur do të jetë e
nevojshme në pajtim me rrethanat e rastit edhe atë në masë të cilën e kërkon kryerja
e detyrës. Duhet ti kushtohet vëmendje parimit të proporcionalitetit në drejtim të
objektivave legjitime që duhet të arrihen.
Prej grafikut mund të përfundohet se te ne ende pjesa më e madhe e keqpërdorimit
policor është e lidhur me aplikimin e forcës i cili më së shpeshti është tejmase dhe
shkakton lëndime trupore. Njëkohësisht në 13% të rasteve është regjistruar edhe
maltretim gjatë kryerjes së detyrës dhe në 16% të rasteve është regjistruar edhe sjellje
e pahijshme.
19
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Rasti 1  lëndim trupor

Te rastet TE 042, TE 043 dhe TE 044 është zbatuar forcë dhe janë shkaktuar
lëndime nga ana e PAZ. Lëndimet janë bërë gjatë aksionit policor i cili ka qenë i
ndërmarrë në moment kur viktimat kanë qenë duke fjetur, ndërsa gjatë aksionit
kanë qenë të maltretuar dhe ju janë shkaktuar lëndime trupore.
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Nëse bëjmë analizë sipas rajoneve, në atë rast do të përfundojmë se më së shumti lëndime
trupore ndodhin në rajonet e Maqedonisë juglindore dhe veriperëndimore, derisa
maltretimi gjatë kryerjes së detyrës më së shumti paraqitet në rajonin e Maqedonisë
jugperëndimore.
Në pjesën e lëndimeve trupore mund të konstatohet se lëndimet ndodhin gjatë
intervenimit policor dhe gjatë mbajtjes në SP.

Rasti 2  lëndim trupor

Karakteristik është rasti SR035 në të cilin personi është rrahurprej dy personave
të uniformuar policor në rrugë, ndërsa pastaj është çuar në SP prej ku menjëherë
është dërguar në kontroll mjekësor. Gjatë kontrollit janë konstatuar lëndime
trupore.
Për këtë rast u parashtrua ankesë deri te SKBSP si dhe aktpadi penale deri te
PP, por përgjigjja e SKBSP është "pabazueshmëri për arrestim pa baza dhe
mospasje të provave të mjaftueshme për ti vërtetuar ose refuzuar dyshimet e
lëndimeve të shkaktuara trupore prej nëpunësve policor në fjalë", derisa PP e
refuzoi aktpadinë penale për shkak të mospasjes bazë. Viktima u tërhoq pa e përdorë
të drejtën e ndjekjes subsidiare me qëndrim se policisë askush nuk i mundet asgjë.
20

Standardet ndërkombëtare e kufizojnë përdorimin e forcës nga ana e personave
përgjegjës për zbatimin e ligjit. Forca mund të përdoret vetëm nëse është e nevojshme
edhe atë në masë më të vogël të mundshme varësisht prej rrethanave19.
Edhe në raportin e komisarit për të drejtat e njeriut, Tomas Hamerberg theksohet se
edhe përskaj përmirësimit në sferën e policisë, gjithsesi ende ekziston dhuna policore20.
Personat e privuar nga liria kanë të drejtë me ta të veprohet në mënyrë humane dhe
kjo është garantuar me dokumente ndërkombëtare. Kjo është caktuar edhe me nenin
10 të Paktit ndërkombëtare për të drejtat qytetare dhe politike21.
Në vitin 2008 paraqiten edhe raste të lëndimit të nderit dhe dinjitetit, si dhe
keqpërdorimit të detyrës zyrtare me të cilën shkelet e drejta e supozimit të pafajësisë
përmes paraqitjes mediale të të ashtuquajturave arrestime spetakulare.

Rasti 3  lëndim i dinjitetit

Rasti SR040 ka të bëjë me lëndim të dinjitetit të personit, për person i cili ka
vuajtur dënim me burg prej 2 viteve për shkak të veprës penale për tregti të
ndaluar, gjegjësisht për lëshim në treg të lëndëve narkotike. Veprimi i policisë
tregon se ky person edhe pse e ka vuajtur dënimin e vet, ai edhe më tej është nën
kontroll të vazhdueshme nga ana e policisë dhe këtë e përjeton si torturë psikike,
maltretim dhe lëndim të të drejtave të veta themelore22. Disa herë është arrestuar
në rrugë dhe i është kontrolluar në stacionin policor në Strumicë. Gjatë arrestimit
të fundit është zhveshur lakuriq dhe është ofenduar nga ana e personave të
uniformuar në stacionin policor. Edhe pse i është thënë se ka të drejtë për avokat,
nuk ju kanë përgjigjur për çfarë arsye është arrestuar. Për këtë rast viktima mendon
se i është lënduar nderi dhe dinjiteti, ndërsa njëkohësisht ankohet edhe për sjelljen
brutale dhe të pahijshme të PAZ në Strumicë.
Në ligjin për polici, neni 43 përcaktohet kur një person mund të jetë i thërritur në
stacion policor, për shkak të grumbullimit të informatave policore për realizimin e punëve
policore. Thirrja kryhet me ftesë me shkrim, ndërsa me forcë mund të sillet vetëm me
urdhër gjyqësor ku personi medoemos duhet të lajmërohet për arsyet e thirrjes sipas
nenit 34 të Ligjit për polici.
19

Fair trials manual- Amnesty International 1998, botues Fondi për të drejtë humanitare.
Raporti i komisarit për të drejtat e njeriut Tomas Hamerberg nga vizita e tij në RM në periudhën 25-29
shkurt 2008.
21
ICCPR i miratuar në Asamblenë e përgjithshme të OKB 1966.
22
Veprime poshtëruese janë ato të cilat te viktima shkaktojnë frikë, dhimbtë, dhe inferioritet, të cilat mund
ti poshtërojnë dhe lëndojnë. Poashtu ato janë përshkruar edhe se përfshin veprim i cili do të sjell deri në
thyerje të rezistencës fizike ose morale të viktimës ose do ta detyrojë të reagojë në kundërshtim me vullnetin
e vet ose vetëdijen, - rasti Irlanda kundër Kombeve të bashkuara, f. 666 prej KEDNJ, dhënë në Doracakun
Ndalimi i torturës  Rrëfyes për implementimin e nenit 3 të KEDNJ  Aisling Reidy.
20
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Në këtë Ligj neni 45 lejon edhe thirrje gojore, por nëpunësi policor është i obliguar
që personit të ja tregojë për shkaqet e thirrjes.
Në rastin SR040 është e paqartë cili autorizim policor është përdor, dmth a bëhet
fjalë për thirrje ose për arrestim. Ende më rigoroz është ligji nëse bëhet fjalë për
arrestim për shkak se në këtë rast nevojitet urdhër me shkrim e dhënë nga gjyqi i
autorizuar i cili duhet ti jepet personit i cili arrestohet. Arrestimi në pajtim me ligjin
mund të kryhet edhe pa urdhër me shkrim në rast se nevojitet vërtetim i identitetit të
personit, nëse është lëshuar fletë arresti, nëse është zënë duke kryer kundërvajtje me
elemente të dhunës23. Sipas kësaj mund të përfundohet se edhe pse personi SR040
ka qenë i lajmëruar për të drejtën për avokat, nuk i është treguar arsyeja për thirrjen/
arrestimin e tij me çka është thyer Ligji për polici.
4.1 A ka torturë tek ne?!?
Projekti në vitin 2008 regjistroi 10 raste të cilat në vete kishin elemente të torturës.
Sipas Konventës kundër torturës të OKB të vitit 1987 mund të përfundohet se
ekzistojnë tre elemente themelore se çka paraqet tortura24:
1) Shkaktim i dhimbjes së fortë mentale ose fizike ose vuajtje.
2) Shkaktim i qëllimshëm ose i paramenduar i dhimbjes.
3) Ndjekje të qëllimit të caktuar siç është marrja e informatave, dënim ose frikësim.
Këto vepra me elemente të torturës janë shënuar në pjesën e lëndimeve të PPDNJ 
shkaktim i lëndimeve trupore. Sipas ndarjes rajonale, më së shumti raste janë regjistruar
në Maqedoninë juglindore (40%), Maqedoninë veriperëndimore (30%), në Shkup
dhe Veles (20%) dhe Maqedoninë juglindore (10%). Prej numrit të përgjithshëm
të rasteve të regjistruara (37), me elemente të torturës janë evidentuar 27%.

23
24

Ligji për polici,2006, Gazeta zyrtare nr. 114/2006.
Ndalimi i torturës, Doracak për të drejtat e njeriut nr..6  Aisling Reidy.
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Rasti 4 - torturë

Viktimë e torturës është rasti SK070  person i cili është farefis i një personi
tjetër pas cilit Alfat kanë qenë në gjurmim. Alfat e kanë vënë personin SK070 në
veturën e tyre zyrtare dhe e kanë rrahur me grushte në kokë, kofshët dhe gjoks.
Pastaj e kanë lënë në parkingun e SP Butel ku kanë vazhduar me rrahjet dhe kanë
kërkuar të ju tregojë se ku gjendet farefisi i tij. Para SP Butel, 4 përfaqësuesve
të njësitit special Alfat ju bashkohen edhe 2 nëpunës policor dhe së bashku e kanë
detyruar ti ngrejë krahët dhe pastaj i kanë ra veshkave. Pasi e kanë futur në SP
gjatë përgatitjes së procesverbalit Alfat kanë deklaruar kanë qenë të sulmuar prej
personit konkret. Pas parashtrimit të ankesës deri te Avokati i popullit, është
ngritur kërkesë për vërtetimin e përgjegjësisë penale para Prokurorisë publike.

Rasti 5 - torturë

Në pajtim me elementet e torturës është evidentuar edhe SK073 në të cilin viktima
është rrahur nga ana e një nëpunësi të lartë policor për të cilin Sektori për
kontroll të brendshëm ka parashtruar edhe Raport të veçantë deri te Prokuroria
themelore publike në Resnjë. Rasti ka ndodhur në stacionin policor në Resnjë ke
është rrahur personi. Në fillim kanë kërkuar të ju tregojë a njeh person të caktuar,
gjatë kësaj i është përsëritur të mos gënjejë sepse në të kundërtën do të rrihet.
Pastaj kanë filluar ta rrahin me grushte në kokë. Viktima është alivanosur dhe si
pasojë e të rrahurit i është thyer ashti i hundës dhe ka pas varë në fytyrë.

Rasti 6 - torturë

Në një ndeshje sportive në Kavadar janë regjistruar viktima të torturës. Viktimat
kanë qenë fansa nga Strumica të cilët janë rrahur në mënyrë brutale nga ana e
policisë. Rrahja ka ndodh në sallën ndihmëse ku është mbajtur ndeshja edhe atë
me shufra të gomës nëpër duar, këmbë dhe shpinë. Më vonë janë vënë në dollap
në SP në Kavadar me pranga në dorë. Personat kanë kërkuar avokat, si dhe ti
lajmërojnë familjet, por nuk ju është lejuar. Pas një ore janë liruar dhe lëshuar
prej SP Kavadar.
Edhe në raportin e KPT të vitit 2007 paraqiten maltretimet me shqelma, të rënat me
grushte, dhe shufra të gomës dhe mjete tjera gjatë marrjes në pyetje me qëllim të marrjes
së pranimit, informatës ose si masë për dënim.
Disa akuzime formale të caktuara kanë qenë në lidhje me përdorimin e forcës tejmase
gjatë arrestimit nga ana e organeve për zbatimin e ligjit25. Edhe në Raportin e KPT
për vitin 2008 përmenden vërejtje të ngjashme, dmth keqpërdorim nga ana e
nëpunësve përgjegjës për zbatimin e ligjit.
25
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Raporti i KPT për vitin 2007. Më tepër në: http://www.cpt.coe.int/en/states/mkd.htm
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Në konventën kundër torturës ose kundër dënimeve dhe veprimeve tjera të egra,
çnjerëzore ose fyese, jo vetëm që definohen nocionet por parashihen obligime të rrepta
për shtetet në drejtim të respektimit të kësaj të drejte përmes ndërmarrjes së masave
efikase ligjore, administrative dhe të tjera me qëllim pengim të torturës26.
Dokumenti ndoshta më i rëndësishëm të cilin e kanë miratuar Kombet e bashkuara
është Protokolli fakultativ i Konventës kundër torturës ose dënimeve ose veprimeve
tjera të egra, çnjerëzore ose fyese.
Në Analizën për Protokollin fakultativ thuhet se ai bazohet në dy shtylla prej të cilave
njëra është vendosja e sistemit për parandalimin në rastet e paraqitura në vend të
reaksionit, dhe shtylla e dytë ka të bëjë me bashkëpunimin e shteteve anëtare në
parandalimin e torturës dhe kush ka autorizim të kryejë vizita në vendet e ndalimit.
Në Protokollin fakultativ është përfshirë edhe krijimi i mekanizmit nacional për
parandalim, ndërsa në këtë drejtim ju lihet vet shteteve të vendosin a do të formojnë
trup të ri ose do ti përdorin mekanizmat ekzistuese për mbrojtjen e të drejtave të
shtetit (Avokati i popullit, komisione, organizata qytetare) ose ti kombinojnë ato
ekzistueset me të reja.
Republika e Maqedonisë në fund të vitit 2008 e ratifikoi Protokollin fakultativ, por
është lënë që në periudhën e ardhshme të caktohet mekanizmi i parandalimit, dhe gjatë
kësaj është dhënë deklaratë që ai të jetë i udhëhequr nga ana e avokatit të popullit në
bashkëpunim me shoqatat e qytetarëve.
4.2 Arrestimet spektakulare a janë ato provë për efikasitetin e organeve
për zbatimin e ligjit?
Sikur se në vitin 2007 edhe këtë vit ekzistonte tendencë e "arrestimeve spektakulare"
të transmetuara nëpër mediume me qëllim të tregohet efikasiteti i policisë në ballafaqimin
me krimin e organizuar dhe me korrupsionin.
Incizoheshin dhe jepeshin nëpër media arrestime me pranga në dorë, sjellja e qytetarëve
të arrestuar para gjykatësit hetues në hyrjen kryesore të gjyqit, dërgimi i personave
në paraburgim, si dhe dhënie e deklaratave të funksionarëve të lartë të MPB gjatë
parashtrimit të aktakuzave penale me konstatime se policia posedon prova të
pakontestueshme.
26

Analiza e Protokollit fakultativ të Konventës së OKB kundër torturës ose dënimeve dhe veprimeve të egra,
çnjerëzore ose fyese, Analiza e standardeve ndërkombëtare, legjislativi vendor, mekanizmat, institucionet dhe
praktika, d-r Zvonimir Jankullovski, d-r Vllado Kambovski, d-r Trpe Stojanoski, d-r Gordan Kallajxhiev
dhe të tjerë.al:
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Në pajtim me KEDNJ, Kushtetutën e RM dhe LPP, policia është e obliguar ta respektojë
parimin e supozimit të pafajësisë. Ajo që ndoshta ishte më brengosëse është që për
një person u dhanë informata në mediat me arsyetim se MPB-ja dëshiron të jetë
transparente dhe ta njoftojë opinionin për krimin të cilin e ka kryer personi.
Edhe pse aktakuza penale ishte me iniciale për emrin dhe mbiemrin, ishte e qartë se
për cilin bëhet fjalë me theksimin e vendit të tij të punës, të firmave me të cilat ka
bashkëpunuar, si dhe me personat të cilët kanë marrë pjesë në aktivitetet konkrete.
Në Rregulloren për kryerje të punëve të MPB, neni 30 paragrafi 2 thuhet se "Të
arrestuarit dhe të mbajturit nuk duhet ti eksponohen kuriozitetit publik, gjegjësisht
për ata nuk mund të jepen informata përveç institucioneve shtetërore, kompetente
për drejtimin e mëtutjeshëm të procedurës".
Ajo që brengos është se asnjë institucion relevant nuk reagoi për proklamimin e
aktakuzës penale, para së gjithash për shkak të shkeljes të së drejtës së supozimit të
pafajësisë të personit konkret. Po ashtu mungonte reagim edhe nga ana e Komisionit
shtetëror për pengimin e korrupsionit për të hulumtuar me cilat mjete dhe a mbulohen
nga buxheti i RM këto informata të cilat në mediat e shkruara dhe elektronike shkonin
si reklamë e paguar.
Në vitin 2008 PPDNJ regjistroi katër raste të "arrestimit spektakular" dhe shkelje
të së drejtës së supozimit të pafajësisë. Për shkak se këto raste veçse ishin edhe të
eksponuara nëpër mediume, do të japim vetëm informatë të shkurtë për disa prej rasteve
të cilat u regjistruan, pa dhënë emrat dhe mbiemrat e tyre.
Shkelje e supozimit të pafajësisë u vërtetua në rastet e arrestimit të kryetarit të Komunës
Aerodrom, kryetarit të Komunës Strumicë, drejtorit të mëparshëm të një ndërmarrjes
publike në Shkup dhe një arsimtari në gjimnazin Zef Lush Marku në Shkup.
Më së shumti brengos se për të gjithë këto persona u përdorën pranga edhe pse
Ligji për polici në mënyrë të qartë dhe eksplicite tregon se kur duhet të aplikohen
mjete për lidhje të personave edhe atë për shkak të pengimit të rezistencës ose refuzim
të sulmit drejt nëpunësit policor, pengim të arratisjes dhe pamundësimit të vetëlëndimit
ose lëndimit të personave tjerë27.
Arrestimi i arsimtarit të gjimnazit Zef Lush Marku para syve të vet nxënësve, solli
deri në shkelje të së drejtës së fshehtësisë dhe të drejtës së dinjitetit dhe integritetit
të personit.
E drejta e supozimit të pafajësisë, që do të thotë se secili konsiderohet si i pafajshëm
derisa nuk vërtetohet faji i tij në procedurë të caktuar ligjore, nuk i përket vetëm

27

25

Ligji për polici, neni 85, Gazeta zyrtare nr. 114/2006.
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procedimit gjatë gjykimit dhe vlerësimit të provave por edhe në vet trajtimin para
gjykimit. Së bashku me të drejtën e supozimit të pafajësisë është që gjykatësit dhe porota
të mos marrin paraprakisht qëndrim për ndonjë rast. Edhe të gjithë organet tjera
zyrtare duhet të veprojnë ashtu, gjegjësisht edhe prokuroria dhe policia nuk duhet
të japin deklarata për fajin ose pafajësinë e personit të paditur deri në epilogun final
të gjykimit28.

Rasti 7  arrestim spetakular
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Rasti SR039 është regjistruar si rast i shkeljes të së drejtës së supozimit të pafajësisë
përmes arrestimit spektakular, ndërsa për këtë rast MPB-ja edhe publikisht e shpalli
aktakuzën penale në më tepër media të shkruara dhe elektronike. Në momentin e
arrestimit te rruga rajonale Radovish, përskaj policisë kanë arritur edhe një numër
i madh i gazetarëve me kamera. Personi është lajmëruar se ka vendim gjyqësor
për që të çohet para gjykatësit hetues, por nuk i është lejuar ta lexojë. Edhe pse
viktima ka deklaruar se nuk do të jep rezistencë, i janë vënë prangat dhe kjo është
incizuar me kamerë prej mediave të pranishme. Përveç shkeljes të së drejtës së
supozimit të pafajësisë, personi është evidentuar edhe si viktimë e keqpërdorimit
policor për shkak se nuk është njoftuar se për cilën vepër penale po arrestohet,
si dhe i është shkelur e drejta e njoftimit të familjes së tij për arrestimin.
Njëkohësisht, sipas deklaratës së viktimës, me këtë veprim të policisë është shkelur
edhe Rregullorja për kryerje të punëve të MPB në pjesën për respektimin e dinjitetit
të personit.
Njëra prej çështjeve qendrore e cila parashtrohet është si të mbrohen personat të
cilëve ju është thyer e drejta e pafajësisë së supozuar nga ana e organeve shtetërore
përmes informatave direkte të cilat japin deri te mediat nacionale.

Përfundime:

· Format më të shpeshta të keqpërdorimit policor është përdorimi tejmase i forcës
dhe shkaktimi i lëndimeve trupore, që për këtë vit paraqesin 38% prej numrit të
përgjithshëm të rasteve të regjistruara të viktimave të keqpërdorimit policor. Edhe
pse ekzistojnë edhe mekanizma tjerë, më së shpeshti policia e aplikon forcën gjë që
është konstatuar edhe me raportet ndërkombëtare me theks se dhuna policore ende
ekziston.
· I dukshëm është mosrespektimi i Kodeksit të etikës policore për proporcionalitet të
përdorimit të forcës për mënjanimin e problemit i cili duhet të largohet me përdorimin
e saj.
· Edhe këtë vit paraqitet maltretimi gjatë kryerjes së detyrës (13%) dhe sjellja brutale
dhe e pahijshme (16%).
28

Fair trials manual  Amnesty International 1998.
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· Këtë vit, për dallim nga viti 2007, paraqiten raste në të cilat qytetarët ankohen
për lëndimin e integritetit moral dhe fizik nga ana e policisë.
· Edhe pse është potencuar, në raportet ndërkombëtare, përmirësim i procedurave,
praseprap janë regjistruar raste të mosinformimit të personave të privuar nga liria
për të drejtat që i kanë dhe nuk ju është lejuar që ta lajmërojnë familjen, të jenë të
njoftuar për shkaqet e arrestimit si dhe të thërrasin avokat.
· Në vitin 2008 janë regjistruar 10 raste të torturës prej nëpunësve policor për
shkak të sigurimit të informatave ose pranimit.
· Brengosëse është tendenca e arrestimeve spektakulare me të cilat shkelet e drejta e
fshehtësisë dhe e drejta e pafajësisë së supozuar.
· Edhe pse arrestimet spektakulare dhe shkelja e të drejtës së supozimit të pafajësisë u
dënuan publikisht nga ana e ekspertëve dhe sektorit qytetar, nuk kishte reagim e as
masë të ndërmarrë nga ana e institucioneve shtetërore.

REKOMANDIME:

· Të respektohen dokumentet ndërkombëtar për mbrojtjen e të drejtave të njeriut me
theks të veçantë për rekomandimet e KPT me të cilat kërkohet zero tolerancë për
maltretim nga ana e organeve kompetente për zbatimin e ligjit.
· Të krijohet definicion i qartë çfarë do të thotë përdorimi i forcës në raste të
arrestimit ose të ndjekjes së personave të dyshuar.
· Të vendoset mekanizëm i jashtëm i mbikëqyrjes mbi organet e zbatimit të ligjit për
vepra të kryera nga sfera e torturës edhe e maltretimit.
· Të respektohen parimet e OKB-së për hetim efikas dhe dokumentim të torturës edhe
të dënimeve ose veprave tjera të egra, çnjerëzore ose fyese.
· Shteti të ndalojë pranimin dhe përdorimin nga ana e organeve ligjdhënëse dhe në
praktikë, provë të përfituar si rezultat i torturës ose i maltretimit në pajtim me nenin
15 të Konventës kundër torturës.
· Marrja në pyetje të incizohet (audio ose video) me çka do të pengohen spekulimet
e mundshme se deklaratat janë dhënë me presion ose se personi ka qenë viktimë e
maltretimit ose torturës29.
· Tërësisht të respektohet e drejta e personave të dyshuar për vepër penale të kryer,
me çka do të realizohet parimi i gjykimit të drejtë dhe korrekte, ndërsa para së gjithash
respektim i procedurave në pjesën e të drejtës për njoftim me arsyet e arrestimit, e
drejta e avokatit, e drejta për të lajmëruar familjen dhe e drejta për pranim të kujdesit
mjekësor nëse ka nevojë.
· Në pjesën e aplikimit të autorizimeve në pajtim me Rregulloren për mënyrën e kryerjes
së punëve policore, maksimalisht të respektohet mënyra e ndalimit të personit. Ai duhet
29

Rekomandim për standarde të policisë nga KPT-ja Këshilli i Evropës
Në ligjin për policinë neni 65 lejohet incizim në vende publike ku më shpesh kryhen vepra penale apo
kundërvajtje me qëllim të pengimit të tyre.
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të realizohet në lokale veçanërisht të pajisura në stacionet policore në të cilat janë
plotësuar normativat dhe standardet për vendosje afatshkurte dhe të sigurt të
personave të mbajtur nga ana e nëpunësit policor. Njëkohësisht respektim i të drejtës
për thirrje të avokatit, si dhe dorëzim i procesverbalit pas ndërprerjes së ndalimit.
· Të respektohen rregullat për lidhje të duarve personit i cili jep rezistencë, ndërsa
në raste tjera të mos keqpërdoret zbatimi i lidhjes së duarve me pranga.
· Vendosje e dispozitave dënuese nëse shkelet neni 221 i Rregullores për mënyrës e
kryerjes së punëve policore i cili thotë se në marrëdhëniet me opinionin informohet
edhe për vepra penale të kryera sipas llojit dhe mënyrës së kryerjes, duke mos
përmendur identitetin e kryesve, për shkak të mbrojtjes së të të dhënave të tyre
personale si dhe për qëllimet dhe interesat e procedurës dhe mbahet kujdes për
respektimin e autoritetit dhe nderit të viktimave.
· Të mbahet edukim i vazhdueshëm i të gjithë nëpunësve policor30.

4.3 Mision i pamundur  si të identifikohet nëpunësi policor
Nga 37 rastet e regjistruara në vitin 2008 u theksuan më shumë kategori të nëpunësve
policor prej të cilëve qytetarët janë ankuar në veprimin policor. 31

Sipas grafikëve të paraqitura mund të vërehet se një pjesë më e madhe e lëndimeve
janë bërë nga ana e nëpunësve të uniformuar policor. Kjo është e rëndësishme, si në
vitin 2008, ashtu edhe për vitet paraprake.
Por, ajo që paraqitet për herë të parë në kategorinë e nëpunësve policor janë të
ashtuquajtur PAZ të uniformuar të cilët në vitin 2008 nga numri i përgjithshëm janë
8 apo 16%.
30

Edukim i kontinuar për nëpunësit policor është paraparë në Dokumentin strategjik të policisë 20082010.
Në rastet e theksuara paraqiten më shumë kategori të nëpunësve policor.
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Sivjet u paraqitën viktima të cilët nuk mundeshin ti identifikonin qartë nëpunësit
shtetëror, nga shkaku që ata nuk kanë pasur shenjë të dukshme në vete nga cili njësit
vijnë as megjithatë janë identifikuar para qytetarëve të cilëve u janë shkelur të drejtat.
Edhe këtë vit, si dhe në vitet paraprake, inspektorët paraqiten si një nga kategoritë
më të përfaqësuara që i shkelin të drejtat e qytetarëve në veprimin policor.
Në vitin 2007 në 51 raste janë involvuar 52 nëpunës policor, derisa sivjet në 37
raste janë involvuar 49 nëpunës policor. Kjo sjell deri në konstatim se sivjet shkeljet
kryhen nga e ana e më shumë PAZ mbi një person. Por, edhe krahas numrit më të
madh të nëpunësve policor të involvuar, është vështirë të dëshmohet keqpërdorim
policor që megjithatë sjell deri te dyshimi për kolegialitet dhe mbrojtje reciproke
gjatë zbatimit të hetimit.

Përfundime:

· Me përqindje për vitin 2008 kemi më së shumti ankesa për nëpunës të uniformuar
policor edhe atë 39%, pastaj inspektorë 29%, të pauniformuar 16%, ndërsa
pozitivisht zvogëlohet numri i ankesave për shefat e stacioneve policore, policisë së
trafikut dhe njësitit të posaçëm mobil Alfat.
· Me rëndësi është rritja e numrit të nëpunësve policor të cilët kanë kryer shkelje
mbi një person apo 49 nëpunës policor janë theksuar në 37 raste të regjistruara.
· Sivjet paraqiten ankesa të personave të pauniformuar të cilët viktimat nuk mund ti
identifikojnë saktë në cilën kategori bien dhe më shpesh i quajnë patrulla mobile
policore.
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REKOMANDIME:

· Të vendosen trajnime të rregullta dhe të kontinuara për nëpunësit policor në pjesën
e respektimit të të drejtave të njeriut dhe zbatimit të forcës.
· Të rriten dënimet për nëpunësit policor të cilët kanë kryer keqpërdorim policor
me çka do të tregohet gatishmëri se policia ka zero tolerancë për keqpërdorim policor
dhe të forcës së përdorur tejmase32, ndërsa në këtë mënyrë do të ndikojë edhe mbi
veprimin policor në të ardhmen.
· Të ndryshohet politika ndëshkuese dhe çdo shkelje e kryer nga nëpunësi policor të
ndiqet sipas detyrës zyrtare.

32

Në pajtim me autorizimet të cilat i ka policia, neni 28 nga Ligji për policinë, si dhe neni 32 i cili thotë:
Në kryerjen e autorizimeve policore nëpunësi policor është i detyruar të veprojë në mënyrë humane dhe t
i respektojë dinjitetin, autoritetin dhe nderin e personave si dhe liritë dhe të drejtat themelore t njeriut dhe
qytetarit. Sipas KPT, hetimi pa dallim sa është efektiv dhe objektiv do të jetë i padobishëm në rast se shqiptohen
sanksione joadekuate kundër veprimit jo përkatës të nëpunësve policor.
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5. A KA DALJE NGA TUNELI???
 si është kontrolli ndaj policisë

Kontrolli mbi punën e policisë të kryhet në mënyrë institucionale dhe jashtë
institucionale.
Kontrolli institucional ndahet në atë të brendshëm, ku është përfshirë Sektori për
kontroll të brendshëm dhe standarde profesionale, si dhe Ministri i Punëve të
Brendshme dhe ai i Punëve të Jashtme ku janë përfshirë Avokati i Popullit, Prokuroria
Publike, gjykatat dhe Kuvendi i RM-së.
Kontrolli jashtë institucional kryhet nga ana e sektorit qytetar përmes monitorimit
intensiv i punës së policisë në sferën e të drejtave të njeriut.
Kontrolli i brendshëm i policisë zhvillohet në dy nivele. Niveli i parë është kontrolli
i cili kryhet nga ana e çdo udhëheqësi i njësitit të organizuar i cili parashtron nismë
për veprim disiplinor deri te udhëheqësi i Sektorit për punë të brendshme. Nivelin e
dytë e kryen Sektori për kontroll të brendshëm dhe standarde profesionale.33
Në bazë të rasteve në vitet e kaluara nga sfera e të drejtave të njeriut dhe policisë,
raportet nga bashkësia ndërkombëtare drejtojnë në formimin e trupit të pavarur të
posaçëm për kontroll në punën e policisë. Rekomandimet të cilat i jep Komisari për
të drejtat e njeriut, Tomas Hamarberg, në pjesën e zbatimit të ligjit tregojnë në
reformimin e sistemit për hetim të veprimit të keq policor me marrje parasysh të
këshillave dhe propozimeve nga grupi punues për mbikëqyrje të jashtme të
institucioneve të obliguara për zbatimin e ligjit.34

33

Të nënvizuar në: Mbikëqyrje e jashtme e organeve për zbatimin e ligjit
 Analizë e standardeve ndërkombëtare, legjislacioni vendor, mekanizmat, institucionet dhe praktika
 grupi ekspert i punës i mbështetur nga Misioni vëzhgues i OSBE-së në Shkup.
34
Raporti i Komisarit për të drejtat e njeriut, Tomas Hamargerg nga vizita e tij në Republikën e Maqedonisë
në periudhën nga data 25 e deri më 29 shkurt 2008 .
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5.1. Parashtresa të parashtruara deri te Sektori për kontroll të
brendshëm dhe standarde profesionale
Të drejtë të parashtresës deri te policia ka çdo person i cili është viktimë e
keqpërdorimit policor apo konsideron se të drejtat e tij janë shkelur gjatë ndërmarrjes
së autorizimeve policore.35
Policia është e detyruar të kryejë kontroll sipas thënieve në parashtesë dhe në afat
prej 30 ditësh nga dita e pranimit të parashtresës, me shkrim, ta njoftojë parashtruesin
për masat e ndërmarra.
Parashtresat i shqyrton Sektori për kontroll të brendshëm dhe standarde profesionale
pranë MPB-së.
Në vitin 2008 në suaza të projektit për përkrahjen e të drejtave të njeriut u përgatitën
dhe u parashtruan 31 parashtresa deri te SKBSP-ja për 37 rastet e evidentuara.

Në raportin e punës së SKBSP-së për nëntë muaj në vitin 2008 qëndron se SKBSPja ka ndërmarrë masa për hetimin e 849 rasteve të tejkalimit të autorizimeve dhe
keqpërdorimit të pozitës zyrtare të PAZ, që paraqet rritje të numrit të rasteve të
hetuara për 25% në raport të periudhës së njëjtë të vitit të kaluar.36
35

Ligji për policinë, neni 8, viti 2006, Gazeta zyrtare nr. 114/2006.
Aktivitete për punën e SKBSP-së në nëntë muajt e vitit 2008, http://www.mvr.gov.mk/
ShowAnnouncements.aspx?ItemID=6107&mid=970&tabId=130&tabindex=0

36
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Në pajtim me atë që Projekti në njoftimin e vet vjetor e përfshin periudhën nga data
1.11.2007 deri më 1.11.2008, është bërë krahasim i parashtresave të parashtruara
për periudhën nga data 1.01.2008 deri më 31.09.2008 që të verifikohet raporti
i SKBSP-së për nëntë muajt e parë të këtij viti.
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Në raportin e SKBSP për nëntë muaj të vitit 2008 ka mospërputhje të vogla në
pjesën e parashtresave të parashtruara nga ana e organizatave implementuese të
Projektit për përkrahjen e të drejtave të njeriut.
Për këtë shkak konsiderojmë se nevojitet azhurnitet më i madh në punën e SKBSP
posaçërisht në evidentimin e parashtresave të parashtruara të cilat shpallen publikisht
në internet faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme.

5.2 Pabazueshmëria si përgjigje më e shpeshtë e ankesave të
qytetarëve
Projekti në vitin 2008 për 31 parashtresa të parashtruara mori 29 përgjigje nga
SKBSP, ndërsa nuk ka përgjigje për dy parashtresa të parashtruara në rajonin e
Maqedonisë veriperëndimore (Tetovë-Gostivar-Dibër).
Duke u nisur nga Rregullorja e SKBSP pranë MPB, ky organ vepron në bazë të të
dhënave, informacioneve dhe njohurive deri tek të cilat vjen me vetiniciativë, me kërkesë
që i parashtrojnë apo i prezantojnë drejtpërdrejt punonjësit e policisë dhe MPB, në
bazë të parashtresave të cilat kanë të bëjnë në mënyrë të paligjshme dhe punë
joprofesionale të punonjësve dhe me urdhër të ministrit të Punëve të Brendshme.
Në pajtim me këtë Rregullore, ekziston mundësi dhe për parashtresa anonime, por
nënvizohet se veprohet sipas tyre vetëm në rast se mbajnë të dhëna të verifikuara për
vepër të kryer penale nga punonjës policor, sjellje korruptive të punonjësit apo për
shkelje serioze të lirive dhe të drejtave nga ana e punonjësit.
33
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Në pajtim me evidencën e Projektit për vitin 2008 mund të konstatohet përmirësim i
jashtëzakonshëm i punës së SKBSP në pjesën e parashtrimit të përgjigjes sipas
parashtresave të parashtruara nga ana e viktimave eventuale.
Për fat të keq të përkujtojnë se ende ka parashtresa të cilat janë parashtruar në vitin
2007, e për të cilat nuk kemi marrë përgjigje. I tillë është rasti me 9 parashtresa të
parashtruara nga rajoni i Maqedonisë veriperëndimore.
Në suaza të Projektit, nga 29 përgjigje të marra nga SKBSP, ndërsa në 5 nënvizohet
se janë të bazuara, në 22 nënvizohet se janë të pabazuara, në 1 pjesërisht e bazuar
dhe në 1 rast ku SKBSP konsideron se nuk ka prova.
Në pjesën më të madhe të përgjigjeve ku SKBSP ka konfirmuar se parashtresat janë
të pabazuara, viktimat nuk ishin drejtuar si dhe ku ta vazhdojnë procedurën. Ajo që
është konstatuar edhe në raportet paraprake të Projektit është mungesë së drejtimit
juridik, si dhe veprimit të shkallës së dytë në raport me ankesën e parashtruar.37

Në analizën të cilën e bëri grupi i ekspertëve i mbështetur nga Misioni vëzhgues i
OSBE-së në Shkup, është konstatuar se përvojat e deritanishme tregojnë varshmëri
të Prokurorisë Publike nga MPB gjatë grumbullimit të të dhënave, ndërsa tek rastet
me keqpërdorim policor thekson se MPB, gjegjësisht SKBSP nuk tregon vullnet të
mjaftueshëm që rastet e këtilla të hetohen rrënjësisht dhe me efikasitet.38
Viktimat të cilat janë regjistruar në Projektin pas marrjes së përgjigjes negative, më
së shpeshti inkurajohen ta vazhdojnë procedurën, por ka raste kur Avokati i Popullit
ka parashtruar kërkesë për konfirmimin e përgjigjes penale deri te Prokuroria
Themelore Publike me vlerësim se megjithatë ekziston tejkalim i autorizimeve policore.
37
38

Raport vjetor i PPDNJ-së për vitin 2007, www.hrsp.org.mk
Shiko fusnotën nr. 33.
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Njëherit në përgjigje të caktuara ekzistojnë dhe kontradikta në informacionet e
nënvizuara sipas hetimit të zbatuar nga ana e SKBSP.

Rasti 8  informacione kontradiktore në përgjigjen e dorëzuar

Në përgjigjen e SK070 për të cilin është konfirmuar se nuk mund të vërtetohen
citatet për veprim joligjor të nëpunësve policor nga Njësiti i posaçëm mobil i
policisë për luftë kundër krimit, të dërguar në datën 3.10.2008 pas kërkesës së
parashtruar paraprake për njoftim, është konstatuar se në datën 5.01.2008,
në orën 21.30 nëpunësit policor nga Njësiti i posaçëm mobil, duke e kryer detyrën
zyrtare e kanë vërejtur personin NN.
Më poshtë në përgjigjen është dhënë se në bazë të Kontrollit në regjistër të
ngjarjeve të ditës në SP të Çairit mund të shihet se personi NN është arrestuar
në orën 21.00 në datën 5.01.2008, dhe është liruar ditën e njëjtë në orën
23.00. 39
Është e rëndësishme kontradikta në orën kur ka filluar aksioni dhe ora e arrestimit
të personit, me çrast nga kjo përgjigje mund të përfundohet se personi është
arrestuar para se të fillojë aksioni, ndërsa ai ka pasuar më vonë.
Për dallim nga viti i kaluar kur vërejtja kryesore kishte të bënte në parashtrimin e
përgjigjes pa arsyetim, këtë vit mund të vërehet përmirësim, me atë që në vetë përgjigjen
e parashtresës së parashtruar jepet informacion i tërësishëm për hetimin e zbatuar,
si dhe përfundime të sjellura në raport me të.

Rasti 9 - informacion për dy parashtresa në një përgjigje

Vetëm në rajonin e Shkupit na është dorëzuar përgjigje që në vete përmban
informacione për dy raste. Jepen informacione të hollësishme për hetimin e zbatuar
për rastin SK070 dhe informacion i shkurtër për rastin SK073. Edhe pse është
nënvizuar se është parashtruar Raport i posaçëm deri te PPTH e Resnjës,
megjithatë, mungon çfarë është konstatuar, nëse parashtresa është e bazuar dhe
cila masë disiplinore i është shqiptuar PAZ pranë MPB.
Kjo mënyrë e njoftimit brengos nga dy arsye. E para çdo viktimë dëshiron të njoftohet
me përgjigjen pas parashtrimit të parashtresës, ndërsa në rastin e dytë nuk ka arsyetim
dhe masat e ndërmarra. E dyta me çrast gjatë informimit grupor viktima merr edhe
informacione për ngjarje tjetër dhe person tjetër.
Parashtrimi i këtillë i përgjigjeve grupore sjell deri në dyshim për hetim të pavarur,
pikërisht nga fakti që për rastin e parë ka arsyetim dhe masa të ndërmarra, ndërsa
në rastin e dytë vetëm një fjalë e shkurtër për raport të dorëzuar deri te Prokuroria
Publike Themelore.
39

35

Për shkak të mbrojtjes të të dhënave personale janë shmangur informacionet me të cilat identifikohet viktima.
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5.3 Koha e kaluar nga parashtresa e parashtruar deri te dorëzimi
i përgjigjes nga SKBSP-ja
Edhe pse konfirmohet në Rregulloren e SKBSP-së se Sektori duhet veprimin sipas
parashtresës konkrete ta përfundojë më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e
dorëzimit të parashtresës, në vitin 2008 Sektori shpesh e kalonte afatin dhe jepej
përgjigje më vonë. Prolongimi i afatit është paraparë dhe lejuar me Rregulloren e
SKBSP edhe atë në një afat prej 3 deri në 6 muaj me leje nga ana e ministrit, por
njëherit klienti duhet të njoftohet për vendimin për prolongimin, si dhe për progresin
e procedurës.

Sipas këtij grafikoni mund të përfundohet se Sektori për kontroll të brendshëm më
shpesh e vazhdon hetimin më shumë se 30 ditë, por në numrin më të madh të rasteve
është vërejtur afat prej 90 ditësh të cilën e lejon Rregullorja për kryerjen e punëve
të SKBSP së MPB.
Kjo mundësi për vazhdimin e afatit është diskutabile nga shkaku që në Marrëveshjen
kolektive të MPB neni 139, paragrafi 3 thuhet se Vendim për prishjen e marrëveshjen
së punës të punëtorit ministri është i obliguar ta marrë në një afat prej 3 muajsh nga
dita e njoftimit të shkeljes të punës disiplinore, rendit të punës, mosplotësimit të
36
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obligimeve dhe për shkak të paaftësisë së kryerjes së detyrave të punës dhe për
kryerësin, ndërsa më së voni në afat prej 6 muajsh kur është kryer shkelja.
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Mendimi ynë shkon në drejtim nëse, në raste kur Sektori do ta vazhdojë afatin deri
në 6 muaj për vendosjen e veprimit pas parashtresës së parashtruar për të cilat ka
thënie për vepër të kryer penale, nuk do ta pengojë MPB në ndërmarrjen e veprimit
disiplinor për largim nga puna në pajtim me Marrëveshjen kolektive të MPB.
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Nga statistika e parashtresave të parashtruara mund të vërehen lëshime në rajonin e
Shkupit ku ka një përgjigje të parashtresës më gjatë se 6 muaj, që paraqet shkelje të
Rregullores. Njëherit për këtë rast Projekti nuk mori njoftim me shkrim për progresin
e procedurës dhe për arsyet për prolongim të afatit prej 30 ditësh. Për shkak të
vonesës Projekti kërkoi edhe takim me përfaqësuesit e SKBSP me qëllim të marrjes së
përgjigjes për parashtresën e parashtruar.
Në vitin 2008 përfundimisht me 1.11.2008 janë parashtruar vetëm 3 njoftime nga
ana SKBSP për vazhdimin e procedurës për shkak të konfirmimit të fakteve shtesë,
dhe mund të konstatohet mosrespektimi i Rregullores për progres të procedurës në
rast kur ajo vazhdohet më gjatë se 30 ditë.
Në rast se bëhet krahasim me vitin 2007 ku nga gjithsej 49 parashtresa të
parashtruara në suaza të PPDNJ për 21 parashtresa ishte dorëzuar përgjigje në afat
prej 30 ditësh, mund të konstatohet se ky vit ka prolongim të dorëzimit të përgjigjeve
në periudhën prej 90 ditësh.
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Në vitin 2007 në 36% të dorëzimeve të përgjigjeve është respektuar afati prej 30
ditëve i paraparë në Ligjin për polici, derisa në vitin 2008 vetëm 3% është respektuar
afati ligjor, gjegjësisht për vitin 2007 në 61% nga përgjigjet e parashtruara është
prolonguar afati, ndërsa në vitin 2008 në 96% nga përgjigjet e marra ka prolongim
të afatit.
Afati vazhdohet deri në 3 muaj në raste ku thëniet e parashtresave paraqesin bazë
për dhënien nismës për ngritjen e procedurës për konfirmimin e shkeljes të rendit të
punës dhe disiplinës në pajtim me Marrëveshjen kolektive, ndërsa vazhdohet për 6
muaj ku thënia në parashtresën ka të bëjë në veprim të punonjësit me të cilën është
kryer vepër penale40.
Ajo që brengos është që në 76% të rasteve në të cilat afati është vazhduar deri në
3 muaj, gjegjësisht deri në 6 muaj, në fund është konstatuar pabazueshmëri e
parashtresës nga ana SKBSP.

5.4 Sanksionimi i nëpunësve përgjegjës policor
Në suaza të PPDNJ nga përgjigjet e marra, ka 5 parashtresa të bazuara dhe një
parashtresë pjesërisht e bazuar.

Si edhe në vitin 2007, ashtu edhe në vitin 2008 nga përgjigjet e SKBSP nuk mund
të përfundohet cila është masa e shqiptuar nga PAZ.
Për këtë shkak vështirë mund të analizohet që do të thotë "masa të ndërmarra" dhe
të vlerësohet politika e dënimit nga ana e MPB në raste të keqpërdorimit policor,
ndërsa posaçërisht kur paraqitet dhunë policore si dhe përdorim tejmase e forcës.
40

Neni 17, paragrafi 3 dhe paragrafi 4 nga Rregullorja për kryerjen e punëve të SKBSP-së të MPB-së.
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Kjo që mund të vërehet është se në vitin 2008 nga përgjigjet e marra nuk ka largim
të shqiptuar të nëpunësve policor, ndërsa në momentin ekzistojnë raste të cilat janë
në procedurë hetimore dhe gjyqësore për shkaktimin e lëndimeve trupore.
I rëndësishëm është tejkalimi midis shkeljeve të të drejtave të qytetarëve nga ana e
nëpunësve policor dhe sanksioneve të shqiptuara që sjell deri te nevoja nga ndërrimi
i Marrëveshjes kolektive të MPB-së me vendosjen e dënimeve më të ashpra.
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Edhe në Analizën për mbikëqyrje të organeve për zbatimin e ligjit thuhet se janë "të
domosdoshme ndryshime ligjore në pjesën e procedurës disiplinore me spektër më të
gjerë të masave disiplinore në përputhje me peshën e kundërvajtjes për shkak të së
cilës niset procedurë".41
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Përfundime

· Në 76% të përgjigjeve të cilat i parashtron SKBSP është konstatuar se janë të
pabazuara me çfarë hapet dyshim për objektivitetin dhe për efikasitetin për hetimet
të zbatuara.
· Mungon leksioni juridik në përgjigjet e SKBSP, si dhe mundësia për veprim të shkallës
së dytë pas parashtresës së dorëzuar.
· Për dallim nga viti 2007 kur respektohej afati ligjor i parashtrimit të përgjigjes
pas parashtresës së dorëzuar më shpesh vazhdohet ky afat, ndërsa vetëm në 3 raste
të vazhdimit të afatit është marrë njoftim për progresin në veprimin.42
· Në rajonin e Shkupit dhe Velesit është konstatuar prolongim i afatit për përgjigje
më shumë se 6 muaj që paraqet shkelje të së drejtës.
· Në vitin 2008 SKBSP nuk ka numër të mjaftueshëm të kuadrit i cili mundet me
kohë dhe me efikasitet të kontrollojë të gjitha parashtresat e dorëzuara.43
· Në përgjigjet e marra, në 57% nuk është nënvizuar cila masa disiplinore është
shqiptuar.
· I rëndësishëm është tejkalimi midis shkeljeve të të drejtave të qytetarëve nga ana e
nëpunësve policor dhe sanksioneve të shqiptuara që sjell deri te nevoja e ndryshimit
të Marrëveshjes kolektive të MPB me vendosje të dënimeve më të ashpra.

REKOMANDIME

· Të kryhet urgjentisht riekipimi kadrovik i SKBSP me persona profesional dhe
kompetent të cilët do të zbatojnë hetim të shpejtë, me kohë dhe me efikasitet të
parashtresave të dorëzuara për keqpërdorim policor.
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Shiko fusnotën 33.
Në rast të vazhdimit të procedurës pas parashtresës së parashtruar, në pajtim me nenin 17, paragrafi 4
nga Rregullorja e SKBSP, nevojitet që parashtruesi të njoftohet për progresin në veprimin.
43
Raporti i SKBSP për nëntë muajt e vitit 2008, numri i parashtresave është rritur për 25,6% në krahasim
me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
42
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· Të vendoset mënyrë dhe mundësi juridike për veprimin e shkallës së dytë nga ana e
komisionit të pavarur, në pajtim me rekomandimet e grupit të ekspertëve për mbikëqyrje
të jashtme të organeve për zbatimin e ligjit.
· Të respektohen vendimet ligjore për përgjigje me kohë të parashtresave të
parashtruara nga ana e qytetarëve, si dhe informim për progresin e procedurës kur
ajo vazhdohet.
· Të harmonizohet Rregullorja e SKBSP me Ligjin për marrëdhënie pune, si dhe me
Marrëveshjen kolektive të cilat parashikojnë shqiptim të masës disiplinore në afat prej
6 muajsh nga dita e parashtrimit të denoncimit për lëndim nga ana e punonjësit.
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6. Dritë në fund të tunelit
- kush i mbron viktimat nga
keqpërdorimi policor

Mbrojtja institucionale e viktimave nga keqpërdorimi policor po zbatohet nga ana e
Prokurorisë Publike, Avokatit të Popullit si dhe nga Kuvendi përmes Komisionit të
përhershëm anketues për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarëve, në pajtim
me autorizimet ligjore të cilat i kanë këto institucione dhe organe.
Prokuroria Publike është organ i vetëm dhe i pavarur, detyra primare e së cilës është
që ti ndjekë kryerësit e veprave ndëshkuese.
Në pajtim me Ligjin për Prokurori Publike, PP-ja funksionet i kryen në mënyrë të
ligjshme, të paanshme dhe objektive, i respekton dhe i mbron të drejtat e njeriut dhe
liritë themelore dhe kujdeset që sistemi juridiko-penal të funksionojë në mënyrë efikase
dhe me kohë.
Në pajtim me LPP detyrë themelore e PP është që ti ndjekë kryerësit e veprave penale
dhe ai është paditës i autorizuar për vepra për të cilat ndiqen sipas detyrës zyrtare
apo sipas propozimit të të dëmtuarit.
Në Kodin Penal janë cekur vepra penale për të cilat ndiqet sipas detyrës zyrtare ose
më saktë sipas atyre veprave penale për të cilat në to nuk është përcaktuar se ndjekja
ndërmerret sipas padisë private.
Avokati i Popullit është institucion i cili i mbron të drejtat dhe liritë e njeriut nëse
ato janë shkelur nga ana e organit shtetëror.
Avokati i Popullit ka autorizim të kryejë vizitë pa paralajmërim dhe leje parapake në
vende ku personat janë arrestuar, paraburgosur apo vuajnë dënim me burg.
Qytetarët të cilët konsiderojnë se kanë shkelje të të drejtave të tyre mund të
parashtrojnë parashtresë deri te Avokati i Popullit. Në rast se konfirmohet shkelje,
AP mund të ngrejë procedurë për nisjen e procedurës disiplinore kundër personit
zyrtar, si dhe të parashtrojë kërkesë deri te prokurori publik kompetent për ngritjen
e procedurës për shkak të konfirmimit të përgjegjësisë ndëshkuese.
41
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Komisioni i përhershëm anketues për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave paraqet komision
kuvendor i cili ka funksion që ti shqyrtojë çështjet nga sfera e mbrojtjes të të drejtave
dhe lirive të njeriut, të konfirmojë nëse ekziston shkelje e tyre, si dhe të ngrejë
procedurë për konfirmimin e përgjegjësisë të bartësve të funksioneve publike.
Ky komision nuk mund të kryejë funksione hetimore e as funksione gjyqësore dhe
karakteri politik e përkufizon të jetë organ i pavarur i cili do të sigurojë mbrojtje
efikase të viktimave eventuale të keqpërdorimit policor.
Por, edhe pse ekziston kornizë ligjore, shumë shpesh mbrojtja institucionale është jo
efikase dhe e ngadalshme, posaçërisht në pjesën e bashkëpunimit të PP me MPB.
Ajo që është cekur në Analizën për mbikëqyrje të jashtme të organeve për zbatimin e
ligjit të përgatitur nga grupi i ekspertëve, është se "përvojat e deritanishme të PPTH
të cilat kanë të bëjnë në mbledhjen e provave gjatë ekzistimit të dyshimeve të bazuara
se janë kryer vepra të atilla penale, tregojnë se bashkëpunimi me MPB çdoherë nuk
është në nivel të kënaqshëm, për shkak se në kërkesat e parashtruara për të dhënat
dhe njoftimet e nevojshme nuk është përgjigjur tërësisht dhe në afat të arsyeshëm, që
kontribuon për zvarritjen e procedurës, si dhe për fshehjen e përdorimit të forcës
nga ana e personave të autorizuar.44
Për tu përshëndetur janë edhe propozimet për ndryshimin e Ligjit ekzistues për
prokurori publike, si dhe LPP, të përgatitura nga ana e Shoqatës për prokurorë
publik në bazë të analizës paraprake të bërë për rolin e përforcuar të PP. Me këto
ndryshime parashikohet formimi i repartit të specializuar të PP i cili do të veprojë
për dhunë policore dhe për vepra tjera penale të kryera nga PAZ të cilët ndiqen
sipas detyrës zyrtare.
Ky lloj reparti i specializuar tashmë ekziston në Slloveni dhe tregohet si mekanizëm i
suksesshëm në ballafaqimin me keqpërdorimin policor.
Edhe prokurorët publik pranë PPTH konsiderojnë se në momentin e parashtrimit të
kallëzimit penal kundër nëpunësit shtetëror për vepër të kryer penale për të cilën
ndiqet sipas detyrës zyrtare, veprohet në mënyrë të njëjtë si dhe me të gjitha kallëzimet
tjera penale, kështu edhe këto kallëzime penale nuk kanë prioritet edhe për atë veprohet
vijimisht. Me ndryshimet të cilat propozohen, reparti i specializuar do të jetë kompetent
të veprojë vetëm për kallëzimet penale nga ana e nëpunësve policor që duhet të hetohen
me kohë dhe me efikasitet.45
Hetimi efikas u paraqit edhe si problem i rasteve Jashar, Sulejmanov dhe Xheladinov
për të cilët u sollëm aktgjykime në Gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut.
Te këto raste Gjykata në Strasburg ka konstatuar shkelje të nenit 3 nga KEDNJ në
vetë atë që nuk është zbatuar hetimi efikas nga ana e organeve kompetente.46
44

Shiko fusnotën 33.
Konferencë e Shoqatës rë prokurorëve publik për Propozim-ndryshime dhe plotësime të LPP-së dhe LPP,
11.11.2008, h.Arka, Shkup.
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Në raportin e fundit të Komisionit Evropian për progresin e Republikës së Maqedonisë
theksohet se PP duhet të bëjë përpjekje të jashtëzakonshme që të zbatohet hetim i
shpejtë dhe i pavarur dhe ndjekje sipas dhënieve të provave të sjelljes degraduese të
nëpunësve shtetëror.
Njëherit, edhe mosbashkëpunimi midis Avokatit të Popullit dhe MPB hap problem
për ekzistimin e mekanizmit efikas për mbrojtjen e të drejtave të viktimave nga
keqpërdorimi policor. Kjo është cekur në Raportin e AP për vitin 200747 ku është
theksuar se janë zbatuar 347 parashtresa për keqpërdorim policor për vitin 2007,
por njëherit është konstatuar dobësi në funksionimin e organeve në përbërje të
policisë.
Dobësia posaçërisht potencohet në pjesën e hetimeve të brendshme ku është konfirmuar
se nuk ka pasur tejkalim të autorizimeve policore, ndërsa më vonë me kërkesë së APsë janë përpunuar rastet para gjykatësit hetues.

6.1 Zari është hedhur 48  parashtrohen kallëzime penale deri
te Prokuroria Publike
Në vitin 2008 nga ana e PPDNJ u parashtruan 4 kallëzime penale deri te PP.
U parashtruan nga një kallëzim penal në rajonet Shkup-Veles, Maqedoninë
jugperëndimore, Maqedoninë veriperëndimore dhe Maqedoninë verilindore.
Në rajonet e Shkupit dhe Velesit u parashtruan edhe dy parashtresa për rastet (SK070
dhe SK073) deri te Avokati i Popullit në bazë të të cilave ai më vonë kërkoi përgjegjësi
penale për nëpunësit policor para Prokurorisë Publike.

46

Shiko : Rasti Xheladinov dhe të tjerë, Aplikimi nr. 13252/02, Rasti Sulejmanov, Aplikimi nr. 69875/
01, Rasti Jashar Aplikimi nr. 69908/01.
47
http://www.ombudsman.mk/comp_includes/webdata/documents/Izvestaj-2007-mak.pdf
48
Alea jacta est
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Sipas të dhënave të organizatave të kyçura në këtë projekt nga viti 2004 e deri më
sot u tregua efikasitet i dobët i PPTH Shkup dhe PPTH Tetovë, derisa si shembull
pozitiv duhet të theksohet ekspediviteti i PPTH Prilep.
Në këtë periudhë kohore ekzistojnë kallëzime penale për të cilën PPDNJ ende nuk ka
marrë përgjigje, ndërsa janë parashtruar në periudhën e viteve 2005 dhe 2006.
Prej 4 përgjigjeve të PPTH, tre kanë të bëjnë për lëndë të regjistruara në vitin 2006,
dhe të cilat u zgjodhën në vitin 2008, si përgjigje të kritikave publike të dërguara
për përmirësimin e efikasitetit të PP.

44

Sipas treguesit të fundit grafik i cili jep përqindje si është statusi i kallëzimeve penale
nga viti 2004 e deri më sot, mund të vërehet se një numër i madh i denoncimeve
ende nuk kanë zgjidhje.
Në këtë pjesë duhet të tregohet se viktimat dëshirojnë të paraqiten si paditës subsidiar,
por për fat të keq ekzistojnë raste të cilat janë të evidentuara nga vitit 2005/2006
për të cilat as viktima as megjithatë organizatat nuk dinë kur do të vihet përfundimisht
deri te zgjidhja apo deri te përmbushja eventuale e drejtësisë. Njëri nga ato raste
është SK034 i cili nga viti 2006 pret të marrë përgjigje nga PP.

Rasti 10 (jo)efikasitet institucional

Te SK034 është parashtruar kërkesë për konfirmimin e përgjigjes penale të PAZ
nga ana e Avokatit të Popullit në 2006, ndërsa në tetor të vitit 2007 është
dhënë propozim për plotësimin e hetimit.
Propozimi është parashtruar deri te gjykatësi hetues në GJTH Shkup 1 nga ana e
PPTH Shkup, 8.10.2007 dhe është kërkuar të meret Rregullorja për kryerjen
e punëve të MPB dhe Rregullorja për përdorim të mjeteve tëdhunës dhe armë
zjarri, të merren në pyetje dëshmitarët e paraqitur, si dhe nga Instituti për mjekësi
ligjore të meren rezultat i kualifikuar mjekësor dhe mendim për lëndimet e pësuara
të viktimës nga dhuna policore.
Në datën 4.11.2008 ka arritur marrëveshje deri te PPDNJ nga reparti hetimor
në GJTH Shkup 1 në të cilën thuhet se procedura hetimore ka përfunduar në
tërësi dhe lënda më 15.09.2008 është dhënë deri te Instituti për mjekësi ligjore
dhe kriminalistikë Shkup, pas urdhrit të dhënë paraprak nga gjykatësi hetues më
15.09.2008 që të kryhet ekspertizë mjekësore.
Nga arsyeja që të vihet deri te hetimi efikas dhe afat i arsyeshëm në të cilin PP do ti
ndërmarrë masat e nevojshme, PPDNJ e përshendet idenë për rolin e avancuar të
Prokurorisë Publike që do të sjellë edhe deri te formimi i Repartit të posaçëm i cili
jashtëzakonisht do ti ndjekë kryerësit e veprave penale të kryera nga ana e personave
zyrtar me autorizim policor.49
Në këtë pjesë shpresojmë në qasje më serioze të PPTH në raste ku ka keqpërdorim
policor dhe dhunë policore, posaçërisht në raste kur ai më vonë është konfirmuar
edhe me rezultat nga Instituti për mjekësi gjyqësore dhe kriminalistikë. Si shembull e
theksojmë rastin SK074 i cili është refuzuar nga PPTH për ndjekje sipas detyrës
zyrtare, ndërsa kishte të bënte me shkaktim të lëndimeve të rënda trupore.

49

Propozim mekanizma për përforcimin e sistemit për kontroll të jashtëm të organeve të organeve për zbatimin
e ligjit.
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Rasti 11- shmangja e përgjegjësisë të insitucioneve kompetente për ndjekje
sipas detyrës zyrtare

Viktima nga rasti SK074 ka parashtruar kallëzim penal në datën 16.02.2005
për shkaktimin e lëndimeve të rënda trupore nga nepunësit policor.
PPTH Kumanovë e refuzon më 25.05.2005 për shkak të pabazueshmërisë. Në
pajtim me autorizimet ligjore, PP është e obliguar të ndjekë sipas detyrës zyrtare
në rast se janë shkaktuar lëndime të rënda trupore. Më 28.09.2006 është
parashtruar aktakuzë supsidiare për vazhdimin e procedurës edhe si argument është
bashkëngjitur rezultati nga Instituti për mjekësi gjyqësore në mendimin e të cilit
lëndimet të cilat i ka marrë viktima nga aspekti juridiko-penal paraqesin lëndime
të rënda trupore me dëmtime të konsiderueshme, por jo edhe të qëndrueshme në
pjesë të rëndësishme të trupit.
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Në këtë pjesë do ti theksojmë edhe njëherë rekomandimet e KPT të Raportit nga viti
2007, në të cilin theksohet se çdoherë kur personat kanë nxjerrë para prokurorit
apo para gjykatësit ankohen në maltretim na ana e nepunësve të obliguar për zbatimin
e ligjit, prokurori/gjykatësi me shkrim ti shënojë akuzat e cituara, të urdhërojë
menjëherë kontrollim shëndetësor forenzik dhe ti ndërmarrë hapat e nevojshme me
të cilat do të sigurohet akuzat e dhëna të hetohen në mënyrë përkatëse.50

6.2 Cili është roli i Avokatit të Popullit  parashtresa të
parashtruara dhe rezultati nga ato
Në vitin 2008 deri te Avokati i Popullit janë parashtruar 23 parashtresa edhe atë
2 nga rajoni i Shkupit dhe Velesit, 6 parashtresa nga rajoni i Maqedonisë

50

Raport i KPT nga vizita në RM për periudhën prej 14 deri më 18 tetor 2007.
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veriperëndimore, 8 parashtresa nga rajoni i Maqedonisë jugperëndimore, 8 nga rajoni
i Maqedonisë juglindore dhe 1 parashtresë nga rajoni i Kumanovës apo nga
Maqedonia verilindore.
Në këto të dhëna janë vendosur edhe përgjigje të marra në vitin 2008 për parashtresë
të parashtruar në vitin 2007. Në këtë rast mund të vërehet se në Shkup dhe në
Prilep parashtresat pranohen nga ana e zyrave të AP dhe ngritet procedurë për
përgjegjësi të personave zyrtar në polici, derisa në Strumicë më shpesh AP heq dorë
nga procedura për shkak të mospasjes së bazës apo në pajtim me njoftimet paraprake
të marra nga SKBSP.
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Për parashtresat e dorëzuara në rajonin e Tetovës, janë dorëzuar njoftime me shkrim
se procedura ka filluar dhe për rezultatin përfundimtar organizata do të njoftohet
në mënyrë plotësuese me shkrim.

t
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Veprimi i këtillë i zyrave lokale të AP paraqet pabarazi në udhëheqjen e politikës për
mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe është lënë në vlerësim të lirë të personave
kompetent në këtë institucion. Në rajonin e Shkupit njoftimet merren me gojë dhe
përmes kontakteve të rregullta, derisa në rajonin e Tetovës AP rregullisht me shkrim
e njofton PMDNJ për progresin në procedurë.
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Roli i AP në përgjithësi lëviz në dy drejtime edhe atë: i pari inspektim dhe konstatim
të të drejtave të shkelura dhe ndërmarrje e masave për shmangien e tyre, ndërsa drejtimi
tjetër është në veprim parandalues.
Praktika e veprimit të AP në raste të këtilla shpesh herë është e komplikuar, posaçërisht
kur duhet të konfirmohet tejkalimi i autorizimeve zyrtare dhe shfrytëzim i paarsyeshëm
i personit fizik51.
51

47

D
r
i
t
ë

Shiko fusnotën 33.

Q
A
S
J
A

Avokati i Popullit nuk duhet vetëm të mbështetet në informacionet e marra nga MPB,
por edhe në mënyrë të pavarur dhe të paanshme të iniciojë procedura për përgjegjësi
në pajtim me autorizimet ligjore.

N
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Në këtë pjesë nevojitet përforcim i rolit të AP përmes ardhjes së drejpërdrejt deri te
materiali dëshmues për shkak të konfirmimit të situatës së vërtetë faktike. 52
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6.3 A ka drejtësi??  procedura gjyqësore për keqpërdorim
policor
Në periudhën e njoftimit, në suaza të PPDNJ po zhvillohen tri procedura gjyqësore
prej të cilave dy janë evidentuar në rajonin e Shkupit dhe në Veles, dhe një procedurë
gjyqësore është e evidentuar në rajonin e Maqedonisë jugperëndimore.
Në vitin 2008 është evidentuar vetëm rasti PP027 në të cilin u tregua efikasiteti i
veprimit të gjykatës në Prilep edhe te ky rast ka përfunduar procesi kryesor me çrast
pritet parashtrimi i aktgjykimit deri te PPTH Prilep, si dhe deri te avokatët e personave
të paditur.
Te kjo lëndë ka ardhur deri te bashkëngjitja e dy kallëzimeve penale, apo më saktë
aktakuzë nga PPTH Prilep për sulm të personit zyrtar dhe padi private e viktimës
për dhunë policore. Pas padisë private të viktimës për keqpërdorim policor ishte
angazhuar avokat me përkrahje financiare nga Fondacioni Instituti Shoqëri e hapurMaqedoni.
Për të dy rastet të cilat janë evidentuar dhe monitoruar në rajonin e Shkupit, pati 6
anulime dhe 1 mbajtje e seancës gjyqësore, derisa për rastin në Maqedoninë
jugperëndimore u mbajtën 5 procese kryesore dhe 2 anulime të seancave gjyqësore.
Sipas tempos dhe mbajtjes së seancave gjyqësore, mund të konstatohet se GJTH Shkup
punon ngadalë dhe me anulime të shpeshta. Por, vetëm në numrin e cekur nuk mund
të nxirret konkluzion real për efikasitetin gjyqësor, nga shkaku që anulimet janë me
natyrë subjektive dhe varen si nga gjykata, ashtu edhe nga vetë klientët në proces.

Përfundime:

· Veprimi jo efikas i Prokurorisë Publike ku viktimat nuk marrin përgjigje në afat të
arsyeshëm pas kallëzimit të parashtruar penal.
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· PPTH nuk zbatojnë hetim të pavarur me të cilën do të dëshmohet dhuna policore
apo tortura, por mbështeten në informacionet e marra nga MPB, dhe në 41% nga
gjithsej kallëzime të parashtruara penale për periudhën nga viti 2004 deri në vitin
2008 kanë hequr dorë nga ndjekja.
· Janë regjistruar raste me ekspertizë mjekësore e cila konfirmon shkaktim të lëndimeve
të rënda trupore që ndiqet sipas detyrës zyrtare, ndërsa të cilat janë refuzuar nga
PPTH dhe klientët e drejtuar në padi private.
· Në vitin 2008 u rrit bashkëpunimi i sektorit qytetar me Avokatin e Popullit, me
çrast pas parashtresës së parashtruar nga ana PPDNJ, Avokati i Popullit për 33%
të rasteve ka parashtruar kërkesë për përgjegjësi të PAZ, për 25% të rasteve AP ka
dorëzuar njoftim deri te organizatat se procedura ka filluar dhe për rezultatin
përfundimtar do të marrin njoftim me shkrim, derisa në 29% të rasteve ka hequr
dorë nga procedura.
· Është konstatuar edhe politikë e paharmonizuar e zyrave të AP në raport të
parashtresave të parashtruara për shkeljen e të drejtave të njeriut.
· Procedurat gjyqësore për keqpërdorim policor dhe torturë janë të ngadalshme,
dhe për dy lëndë të cilat janë evidentuar në vitin 2006, sivjet ka 6 anulime të seancave
gjyqësore dhe vetëm një seancë gjyqësore është mbajtur.
Për tu lavdëruar është GJTH e Prilepit e cila për një rast të evidentuar në fund të
vitit 2007 mbajti 5 seanca gjyqësore për proces gjyqësor edhe për momentin pritet
njoftim për aktgjykimin.

REKOMANDIME

· Të qaset drejt formimit të repartit special pranë PP për keqpërdorim policor53 e
cili me efikasitet dhe shpejt do të veprojë pas kallëzimeve të mara penale.
· Këshilli i PP ti inspektojë hetimet rrënjësisht në të cilat PPTH i ka refuzuar kallëzimet
penale për të cilat më vonë me ekspertizë është konfirmuar rezultati nga lëndimi i
rëndë trupor. Në këto raste Këshilli i PP menjëherë të qaset ndaj konfirmimit të
keqpërdorimit eventual të detyrës zyrtare të prokurorit publik.
· Të përforcohet roli i Avokatit të Popullit me të cilin do ti lejohet hetim i pavarur,
jashtë nga hetimi të cilën e zbaton MPB.
· Avokati i Popullit të disponojë me buxhet për kontroll forenzik me të cilat do të
konfirmohen lëndimet e shkaktuara trupore (fizike dhe psikike) me çrast nuk do të
varet vetëm nga hetimi dhe nga provat e marra nga ana e MPB.
· Gjykatat ta respektojnë të drejtën e gjykimit në afat të arsyeshëm, pa anulime të
panevojshme të seancave gjyqësore.

53

49

PPDNJ e mbështet idenë e shoqatës të PP-së për formimin e këtij reparti të specializuar.
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7. Format e bashkëpunimit me
organet shtetërore
Përmirësimi i qasjes dhe besimit të qytetarëve në organet shtetërore dhe përforcim
të marrëdhënies mes sektorit qytetar dhe qeveritar, është njëri nga qëllimet e Projektit
për Përkrahjen e të Drejtave të Njeriut.

Takime lokale koordinative

Takimet lokale koordinative janë pjesë e aktiviteteve të projekteve përmes të cilave
përforcohet marrëdhënia e sektorit qytetar dhe qeveritar në drejtim të dhënies së
ndihmës maksimale të viktimave nga keqpërdorimi policor.
Pjesëmarrës në këto takime janë inspektorë të SKBSP, përfaqësues të AP, si dhe
përfaqësues të organizatave lokale të PPDNJ.
Për fat të keq në vitin 2008, ata u mbajtën vetëm në Maqedoninë jugperëndimore
dhe juglindore edhe atë nga dy takime veç e veç për secilin rajon.
Në ato u bisedua për rastet e evidentuara të atyre rajoneve, veprimet e marra nga
ana e Sektorit dhe veprimit të Avokatit të Popullit.
Në Maqedoninë verilindore ishte ngritur nismë për mbajtjen e një takimi koordinativ
lokal që ishte parashtruar deri te inspektori i detashuar nga Kumanova, por nga ana
e tij ishte parashtruar përgjigje se për një lloj të këtillë takimesh nevojitet të ketë
pajtueshmëri nga SKBSP në Shkup.54
Në rajonin e Shkupit dhe të Velesit, duke u nisur nga përvojat nga viti 2007 kur
nuk mundej të organizohen takime të përbashkëta të përfaqësuesve nga SKBSP dhe
AP, dhe këtë vit u mbajtën takime të posaçme në drejtim të informimit për rastet e
regjistruara dhe veprimit për to.

Këshilla lokale për parandalim

Këshillat lokale për parandalim, të cilat deri tani janë formuar në 37 komuna në
rajonin e Republikës së Maqedonisë, kanë për qëllim të vendosin afrimin e policisë
54

51

Në vitin 2007 në Kumanovë nuk kishte inspektor të detashuar.
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me qytetarët, rritjen e besimit dhe përforcimit të bashkëpunimit midis qytetarëve dhe
policisë në nivel lokal.
Nga viti 2008 Koalicioni "Të gjithë për gjykim të drejtë", i cili e paraqet rajonin e
Shkupit dhe të Velesit, është anëtar i Këshillit lokal për parandalim të Komunës së
Karposhit.
Këshilli lokal për parandalim pranon kërkesë, informacione dhe parashtresa nga
qytetarët, shqyrtimi i tyre dhe identifikimi i problemeve dhe gjetjen e zgjidhjeve për
problemet me të cilat po takohen qytetarët në nivel lokal.
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8. Shqyrtime dhe rekomandime

-Më të vështira janë veprat sesa fjalët55
Marrëdhënia e policisë ndaj qytetarëve është tregues për zhvillimin e një shoqërie
demokratike. Mënyra në të cilën veprohet me personin i cili është i dyshimtë për
vepër penale, konkretisht tregon në çfarë mase shteti i respekton të drejtat themelore
individuale. Përderisa nuk respektohen të drejtat e njeriut në stacionin policor apo
në ambientet për mbajtje dhe paraburgim, shteti nuk i plotëson detyrat e veta.
Në vitin 2008 Projekti regjistroi 38 viktima të keqpërdorimit policor nga të cilët
38% janë ankuar në shkaktimin e lëndimeve trupore. Për dallim të viteve paraprake,
sivjet Projekti ka regjistruar pjesëmarrjen e një numri më të madh të nëpunësve policor
lidhur me rastet e denoncuara apo 49 nëpunës shtetëror të involvuar në 37 raste.
Edhe pse në disa raste qytetarët janë ankuar në keqpërdorim policor nga ana e disa
PAZ, megjithatë SPBSP në 76% nga përgjigjet e parashtruara ka konstatuar fakte
të pabaza të parashtresave të dorëzuara.
Qytetarët në 10 raste janë ankuar në torturë, por vetëm për një rast SPBSP ka
dhënë përgjigje me të cilin e informon Projektin se për ngjarjen e evidentuar është
përpiluar dhe dorëzuar Raport i posaçëm deri te PPTH e Resnjës.
Pabazueshmëria si përgjigje më e shpeshtë në të cilën nuk ka udhëzim juridik as zgjidhje
të shkallës së dytë, e problematizon ekzistimin e qasjes deri te drejtësia. A përfundon
gjithçka me përgjigjen e SPBSP? Dhe e vërteta e kujt është më e fortë, ajo e qytetarit
apo e nëpunësit policor.
Përgjigjja e SPBSP pranë MPB ku në 76% është konstatuar pabazueshmëri, është
dokument qenësor në të cilën bazohen Vendimet e Prokurorisë Publike Themelore.
Për këtë shkak, Projekti rekomandon të formohet sektor i fuqishëm kadrovik dhe i
pavarur për kontroll të brendshëm i cili do të zbatojë procedurë përkatëse në të
cilën ka mundësi për mënyrë juridike, si dhe ekzistim të komisionit të jashtëm i cili do

55
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Sunt facta verbis difficiliora.
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të veprojë sipas ankesave të qytetarëve në raport të hetimit të zbatimit nga ana e
SPBSP-së dhe e cila do të ketë autorizim ti verifikojë hetimet e sektorit.
Projekti konsideron se nevojitet të vijë edhe deri te ndryshimi i politikës ndëshkuese
e RM, dhe për çdo lëndim të shkaktuar trupor nga PAZ, të ndërmerret ndjekje nga
ana Prokurorisë Publike sipas detyrës zyrtare.
Për veprat penale dhunë (që ndiqet me ankesë private), torturë, si dhe maltretim në
kryerjen e shërbimit për të cilët parashikohet dënim maksimal me burg prej 5 vjet,
është e nevojshme të rritet lartësia e dënimit dhe të veprohet për ato seriozisht me
prova të cilat do ti sigurojë MPB dhe Prokuroria Publike.
Njëherit, Projekti konsideron se duhet të qaset drejt formimit të repartit special pranë
PP për keqpërdorim policor i cili do të veprojë në mënyrë efikase dhe shpejt sipas
kallëzimeve të marra penale.
Në 38% të rasteve të denoncuara qytetarët janë ankuar për shkaktim të lëndimeve
trupore. Projekti rekomandon të krijohet definicion i qartë që do të thotë përdorim
i forcës në raste të arrestimit apo ndjekjes të personave të dyshimtë.
Këtë vit u notuan arrestime spetakulare në të cilat publikisht u tregua identiteti i
personit i cili arrestohet dhe në të cilat nuk mbahej llogari për respektimin e autoritetit
dhe nderit të viktimës.
Për këtë shkak Projekti kërkon nga MPB dhe mediat të mos e shkelin të drejtën e
supozimit të pafajësisë dhe të mos publikohen incizime me arrestime spektakulare si
dëshmi për efikasitetin e MPB në ballafaqimin me krimin organizuar.
Në vitin 2008 Republika e Maqedonisë e ratifikoi Protokollin fakultativ të Konventës
kundër torturës e cila parashikon formimin e Mekanizmit parandalues nacional kundër
torturës në ambiente të mbyllura siç janë stacionet policore, burgjet, insitucionet
psikiatrike dhe të tjera.
Në tekstin ligjor të ratifikimit ishte vendosur edhe deklarata e Avokatit të Popullit
për bartës të këtij trupi në bashkëpunim me sektorin qytetar i cili duhet qartë dhe
konkretisht të definohet për periudhën 12 mujore nga momenti i ratifikimit.
Prandaj PPDNJ rekomandon që në Mekanizimin parandalues nacional të marrin pjesë
organizatat qytetare të cilat janë të kyçura në mënyrë aktive në sferën për mbrojtjen
e të drejtave të njeriut me ekuilibër gjinor, si dhe paraqitje adekuate të grupeve etnike
dhe pakicave në vend.
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Në pajtim me informacionet paraprake të paraqitura, konsiderojmë se Projekti duhet
edhe më tej të vazhdojë ta vëzhgojë gjendjen e të drejtave të njeriut në relacion me
policinë. Gjithashtu me rëndësi është që shoqatat qytetare të cilat japin ndihmë juridike
falas të jenë të kyçura në Propozim-ligjin për ndihmë juridike falas dhe në këtë mënyrë
të mundësohet zgjidhje më e gjerë në qasjen e drejtësisë nga ana e qytetarëve.

DREJTËSIA ËSHTË MË E SHTRENJTË PREJ SECILIT AR
Iustitia omni auro carior  CICERON
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Kontribut 1: Recension i Raportit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut
të viktimave nga keqpërdorimi policor dhe tortura për vitin 2008 (me
analizë juridike), të përgatitur në suaza të Projektit për përkrahjen e
të drejtave të njeriut
Raporti është analizë juridike empirike dhe teorike gjithëpërfshirëse e mbrojtjes së
të drejtave të njeriut gjatë veprimit policor në Republikën e Maqedonisë. Analiza
është rezultat i ndjekjes së vazhdueshme të situatës në fushën e respektimit të të
drejtave të qytetarëve nga ana e policisë në katër vitet e fundit. Disajnimi i këtillë
i Projektit për përkrahjen e të drejtave të njeriut jep qartësi, jo vetëm të rasteve
të veprimit të keq të policisë, por edhe të trendit në zmadhimin dhe pakësimin e
tyre, si dhe vendosja e gjeneratorëve të veprimit të keq në polici. Gjithashtu,
Raporti për vitin 2008 i zbulon rajonet ku duhet të veprohet me qëllim që të
zvogëlohet veprimi i keq i policisë, ndërsa gjithashtu jep edhe rekomandime në
përforcimin e mekanizmave të cilat do të sigurojnë kontroll të pavarur mbi policinë,
gjithnjë me qëllim për veprim më efikas të saj duke ndjekur konceptin e të drejtave
të qytetarëve, si postulat me vlerë themelore të sistemit tonë demokratik.
Raporti për mbrojtjen e të drejtave të njeriut të viktimave të keqpërdorimit dhe
torturës policore për vitin 2008, në të shumtën e shqyrtimeve dhe rekomandimeve
përfundimtare, korrespondon me raportet e trupave dhe organeve ndërkombëtare
për mbrojtjen e të drejtave nga keqpërdorime të mundshme policore. Si ato të
Komitetit për parandalimin e torturës të Këshillit të Evropës, të Komisarit për të
drejtat e njeriut të KE-së Tomas Hamarberg nga vizita e tij në Republikën e
Maqedonisë në vitin 2008, si dhe ai i Komitetit kundër torturës të Kombeve të
Bashkuara. Ajo që në mënyrë plotësuese e bën këtë raport më relevant në fushën
e mbrojtjes së të drejtave është objektiviteti dhe paanshmëria e tij në zbulimin,
hulumtimin dhe dhënien e ndihmës juridike në rastet e torturës dhe veprimit
jonjerëzor dhe përulës dhe dënimit nga ana e policisë në Republikën e Maqedonisë.
Gjithashtu, rezultatet e hulumtimeve të zbatuara në suaza të aktiviteteve të projekteve,
janë jashtëzakonisht të dobishme në zbulimin e grupeve të cenueshme në shoqëri
nga brutaliteti i manifestuar policor dhe nevoja për kyçjen e të gjitha segmenteve
të shoqërisë në ndërtimin e mekanizmave për mbrojtjen e tyre dhe pakësimin e rasteve
të veprimit të keq policor. Nëse ndiqen me kujdes rezultatet e hulumtimeve të
56

zbatuara për brutalitet policor në RM (në suaza të projektit) do të vërehet trend
pozitiv i zvogëlimit të tejkalimeve të autorizimeve policore për llogari të të drejtave
të qetarëve në sferën e torturës dhe përuljes njerëzore të veprimit policor, por
për këtë rast zbulohet trend i ri negativ në mosrespektimin e supozimit të pafajësisë
dhe sponsorimeve mediale të ashtuquajtura "arrestime spetakulare".
Raporti posaçërisht është i dobishëm në ndërtimin e vetëdijes për nevojën e
respektimit të të drejtave të qytetarëve në veprimin e policisë dhe bazë e mirë për
ndërtimin e filozofisë së re në marrëdhëniet e qytetarëve me policinë. Në të njëjtën
kohë, rezultatet nga Projekti janë përgjigje transparente e nënkulturës policore,
e cila tenton ta shkyçë opinionin dhe qytetarët nga çfarëdo qoftë kontroll të punës
policore. Njëkohësisht, Raporti është përgjigje edhe e nevojës për ndërtimin e
mekanizmave të pavarur të mbikëqyrjes ndaj veprimit të keq policor, ashtu siç e
kërkojnë nga ne KB-të, si dhe në ndërtimin e kapaciteteve të sektorit joqeveritar
në këtë sferë. Në këtë mënyrë Raporti i riafirmon konkluzionet e grupit punues të
OSBE-së për mekanizma të jashtëm të mbikëqyrjes ndaj veprimit të keq të policisë
që edhe një herë ta përkujtojë policinë se formimi është në dobi të vetë policisë
dhe proceset e reformave të cilat ndodhin dhe vijojnë për momentin. Proceset të
cilat duhet ta përforcojnë besimin e qytetarëve ndaj policisë dhe ta afrojnë ndaj
nevojave të tyre. Më saktë, ta konstituojnë si shërbim sigurues i qytetarëve në
Republikën e Maqedonisë.
Shpresoj se raporti do ti jetë i afrueshëm opinionit dhe do të jetë kontribut i
dobishëm në procesin e debatit të vazhdueshëm për avancimin e shërbimit policor
në RM. Siç mund të konstatohet nga vetë shqyrtimet përfundimtare, qëllimi i këtij
raporti nuk është ta dënojë në përgjithësi policinë për veprimin e keq, por kërkon
individualizimin e fajit për atë dhe efikasitet më të madh dhe efikasitet t organeve
institucionale dhe jashtëinstitucionale të cilët duhet të luftojnë me të. Raporti është
ai ind i nevojshëm për ndërlidhjen e shërbimit policor me sektorin qytetar në
kërkesën e zgjidhjeve të përbashkëta të pranueshme me të cilat përplasen në
marrëdhëniet e tyre reciproke. Për këtë shkak dobia nga Raporti është i dyanshëm.
Edhe në atë është ndoshta forca më e madhe e këtij raporti.
Shpresoj se Projekti do të vazhdojë edhe në vitin në vijim dhe se më tej do ti
ndjekë trendet në veprimin e policisë në pajtim me konceptin e të drejtave të
qytetarëve. Si ato pozitive, ashtu edhe ato negative. Të parët të jenë të përshëndetur,
tjerët të zbulohen, dënohen dhe të ndryshuar.
Shkup, 15.12. 2008
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Shtojcë 3: Kontakte të organizatave të cilat e implementuan PPDNJ
KOALICIONI TË GJITHË PËR GJYKIM TË DREJTË
Rajoni: Shkup dhe Veles
Telefoni: 02/3215 263
e-mail: contact@all4fairtrials.org.mk
ARKA
Rajoni: Kumanovë, Shtip, Kriva Pallankë dhe Kratovë
Telefoni: 031/421-362
e-mail: arka@arka.org.mk
QZHD
Rajoni: Tetovë, Gostivar, Kërçovë dhe Dibër
Telefoni: 044/339-903
e-mail: centerdd@hotmail.com
QNQ
Rajoni: Prilep, Manastir, Krushevë, Makedonski Brod, Resnjë, Ohër, Strugë,
Kavadar dhe Negotinë
Telefoni: 048/400-480
e-mail: ccimk@mt.net.mk
ZGJEDHJE
Rajoni: Strumicë, Gjevgjeli, Koçanë, Radovish, Berovë dhe Dellçevë
Telefoni: 034/349-411
e-mail: izborsr@sonet.com.mk

NUMRI I TELEFONIT FALAS
080011333
www.hrsp.org.mk
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