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LËNDA: Informatë 
 
Në lidhje me Kërkesën Tuaj, nr. 16-5235/1, të datës 4 dhjetor 2007, për 

dërgimin e informatës përkitazi me cenimet e konstatuara të të drejtave dhe lirive të 
njeriut gjatë marrjes së veprimeve nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme në 
aksionin policor në fshatin Brodec, më datë 7 nëntor të vitit 2007, Avokati i Popullit 
Ju njofton si vijon: 

Duke vepruar sipas parashtresave të parashtruara më datë 12.11.2007 nga 
familjari i personit të arrestuar dhe nga kryetari i Këshillit, të formuar për rastin e 
aksionit policor në fshatin Brodec, në të cilat përmenden të dhëna për tejkalimin e 
autorizimeve zyrtare dhe përdorimin tej mase të forcës nga persona të autorizuar 
zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Avokati i Popullit, në përputhje me 
kompetencat dhe autorizimet ligjore, hapi procedura për shqyrtimin e të dhënave të 
prezantuara në parashtresa për çka, konform obligimit ligjor me shkresën AP nr. 
2553/07, të datës 15.11.2007, i njoftoi parashtruesit e parashtresave se janë hapur 
procedura si dhe cilat veprime janë ndërmarrë nga ana e këtij Institucioni, i udhëzoi 
për mënyrën e realizimit të të drejtave të tyre, e sidomos  për realizimin e të drejtës 
që parashikohet me nenin 188, paragrafin 8 të Ligjit për procedurë penale, sipas të 
cilit personi i paraburgosur ka të drejtë që para gjykatësit hetues të paraqes ankesë 
për ligjshmërinë e procedurës së privimit nga liria, ndërkaq gjykatësi hetues ka për 
obligim që ta shqyrtojë ligjshmërinë e privimit nga liria dhe një gjë të tillë ta vërtetojë 
me aktvendim. 

Duke e pasur parasysh shqetësimin e familjeve, për fatin dhe sidomos për 
gjendjen shëndetësore të personave të paraburgosur, Avokati i Popullit, në 
përputhje me kompetencat e tij, menjëherë ndërmori masa për inspektim, me ç'rast 
më datë 9, 10 dhe 11 nëntor të vitit 2007 ishte në kontakt të vazhdueshëm me 
drejtoritë e burgjeve, të cilëve ua sugjeroi nevojën e mbikëqyrjes së gjendjes dhe 
marrjen e të gjitha veprimeve të nevojshme në përputhje me dispozitat pozitive 
ligjore. 

M[ datë 12.11.2007, Avokati i Popullit e vizitoi ENP "Idrizovë" dhe ENP 
"Burgun - Shkup", përkatësisht bëri inspektim në dokumentacion dhe lokalet, në të 
cilët ishin vendosur personat e paraburgosur, si dhe bisedoi me ta për rrethanat, 



shkaqet dhe mënyrën e privimit të tyre nga liria dhe për këtë përpiloi shënime 
zyrtare. Njëkohësisht, Avokati i Popullit bisedoi edhe me personelin mjekësor të 
institucioneve dhe e mblodhi dokumentacionin mjekësor të personave të 
paraburgosur, me të cilin për momentin dispononin entet, duke ua sugjeruar 
obligimin për përkujdesje përkatëse dhe ndjekjen e gjendjes së tyre shëndetësore. 

Nga të dhënat e cekura në dokumentacionin mjekësor dhe nga përshtypja 
vizuale e Avokatit të Popullit, ishte evidente se ndaj personave të paraburgosur 
ishte përdorur forcë fizike, gjë që u konstatua edhe gjatë vizitës së një pjese të 
personave të cilët për shkak të nevojës për ndihmë mjekësore edhe më tej 
gjendeshin në Repartin e arrestit në Qendrën e Klinikave në Shkup. 

Meqë gjatë bisedave me parashtruesit e parashtresave ata shfaqën 
shqetësim për fatin e personave të arrestuar në fshatin Brodec dhe se familjet e tyre 
fare nuk kanë qenë të informuara se në ç'drejtim janë dërguar dhe çka ka ndodhur 
me ata, Avokati i Popullit, më datë 14.11.2007, me shkresën AP nr. 2553/07, dërgoi 
Kërkesë për njoftim me sugjerim pranë Gjykatës Themelore Shkup 1 në Shkup, nga 
ana e të cilës ndaj personave të privuar nga liria ishte marrë aktvendimi për 
zbatimin e hetimit dhe përcaktimin e masës së paraburgimit, me të cilin përfshihet 
edhe paraburgimi me kohëzgjatje të shkurtër i caktuar me aktvendimin e Gjykatës 
Themelore në Tetovë, me ç'rast sugjeroi edhe obligimin për informimin e familjeve 
të tyre. 

Njëkohësisht, Avokati i Popullit, deri te Sektori për Kontroll të Brendshëm 
dhe Standarde Profesionale, pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, dërgoi 
Sugjerim me të cilin kërkoi që për privimin nga liria menjëherë të njoftohen familjarët 
e personave të privuar nga liria, si dhe t'i dërgohen informata të plota, fakte dhe 
prova në lidhje me shkaqet, rrjedhën dhe pasojat nga ndërhyrja policore në fshatin 
Brodec. 

Përndryshe, Avokati i Popullit kërkoi të informohet për identitetin e 
personave të privuar nga liria, legjitimitetin e përdorimit të mjeteve të dhunës dhe se 
prej momentit të privimit nga liria a u janë mundësuar të drejtat ligjore: njoftimi për 
shkakun e privimit nga liria, e drejta për mbrojtës, e drejta për ndihmë mjekësore etj. 

Me qëllim të ndjekjes së gjendjes shëndetësore të të paraburgosurve dhe 
trajtimit të tyre, Avokati i Popullit vazhdoi me vizitat në ENP "Burgun - Shkup", në 
mënyrë që të sigurohet se a është kryer në mënyrë përkatëse mbrojtja 
shëndetësore, sidomos ndaj personave të paraburgosur tek të cilët ishin konstatuar 
pasoja më të rënda mbi integritetin e tyre fizik. 

Avokati i Popullit, gjithashtu realizoi inspektim në fshatin Brodec dhe në vet 
vendin e ngjarjes, bisedoi me anëtarët e familjeve të personave të paraburgosur 
dhe me banorët vendorë, me ç'rast siguroi edhe deklarata me shkrim për rrethanat 
në lidhje me aksionin policor të zbatuar më datë 7 nëntor të vitit 2007. 

Në vazhdim të procedurës, në lokalet e ENP "Burgun Shkup", Avokati i 
Popullit bisedoi në detaje me të gjithë personat e paraburgosur për rrethanat në 
lidhje me privimin nga liria dhe sidomos për momentin e përdorimit të mjeteve të 



dhunës, ndërkaq bëri inspektim edhe në dokumentet e lëndës së Gjykatës 
Themelore Shkup 1 - Shkup.  

Gjithashtu, përmes institucioneve mjekësore dhe enteve edukuese - 
përmirësuese, Avokati i Popullit e mblodhi dhe kompletoi dokumentacionin mjekësor 
(shënimet mjekësore, udhëzimet dhe rezultatet e kontrolleve të specialistëve, 
raportet e specialistëve, fletëlëshimet, kartonët e shëndetësisë së personave të 
paraburgosur dhe shënimet zyrtare për pranim në entet ndëshkuese-përmirësuese). 

Me kërkesë të Avokatit të Popullit, Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe 
Standarde Profesionale, pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, dërgoi Njoftimin 
nr.11.2-1851/5, të datës 19.11.2007, ndërkaq Gjykata Themelore Shkup 1 me 
shkresën nr. 03 Su. nr. 1338/07, të datës 19.11.2007, iu përgjigj kërkesës për 
informimin e familjarëve të personave të paraburgosur. Meqë Avokati i Popullit nuk 
pranoi raport të veçantë për përdorimin e mjeteve të dhunës dhe armëve të zjarrit 
nga ana e Sektorit për Kontroll të Brendshëm të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, të njëjtin e kërkoi në mënyrë plotësuese dhe raporti i veçantë iu dërgua 
në datën 05.12.2007. 

Në njoftimin e Sektorit për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde 
Profesionale të Ministrisë së Punëve të Brendshme, thuhet: 

- Ministria e Punëve të Brendshme, më datë 7 nëntor të vitit 2007, në fshatin 
Brodec ka zbatuar aksion policor, i cili sipas planit operativ është quajtur "Stuhia 
malore" dhe është realizuar me qëllim të burgosjes së kryerësve të veprave penale. 

- Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale nuk e 
konteston përdorimin e forcës, mjeteve të dhunës dhe armëve të zjarrit nga ana e 
pjesëtarëve të policisë, duke e justifikuar këtë me rezistencën e dhënë. Sipas 
Sektorit, forca e përdorur dhe mjetet e dhunës kanë qenë përkatëse, proporcionale, 
dhe të domosdoshme. 

- Sa u përket të drejtave ligjore, Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe 
Standarde Profesionale, konsideron se pas mposhtjes së rezistencës, personave të 
privuar nga liria tërësisht u janë respektuar të drejtat ligjore të cilat duhet t'i gëzojnë 
personat e privuar nga liria. 

Nga ana tjetër, sipas deklaratave të banorëve vendorë, anëtarëve të 
familjeve dhe deklaratave të personave të paraburgosur, të cilat iu dhanë Avokatit të 
Popullit, rezulton se Ministria e Punëve të Brendshme, pas zbatimit të aksionit 
policor ka privuar nga liria qytetarë të pafajshëm të fshatit Brodec dhe Tetovë. Me 
këtë rast, nga ana e tyre u theksua se nëpunësit policorë, gjatë privimit nga liria e 
sidomos pas arrestimit të personave, ndaj tyre kanë përdorur mjete të palejueshme 
të dhunës, pa nevojë kanë përdorur forcë tej mase dhe se një gjë e tillë ka ndodhur 
gjatë transportit të tyre në stacionet policore, përkatësisht deri në daljen e tyre para 
gjykatësit hetues. 

Nga procedura e zbatuar, Avokati i Popullit vlerësoi se, ka nevojë që në 
përputhje me nenin 30, paragrafin 1, alinenë 4 dhe 5 të Ligjit për prokurori publike, 
tërë dokumentacionin e mbledhur gjatë rrjedhës së procedurës ta dërgojë pranë 



Prokurorisë Themelore Publike në Shkup për vlerësim dhe procedim të 
mëtutjeshëm kompetent. 

Në kontekst të kësaj, Avokati i Popullit Ju informon se, më datë 27 dhjetor të 
vitit 2007, tërë dokumentacioni i mbledhur është dërguar pranë Prokurorisë Publike. 

Sa i përket procedurës së trajtimit të personave të paraburgosur në entet 
ndëshkuese - përmirësuese, Avokati i Popullit edhe më tutje do ta monitorojë 
gjendjen në lidhje me respektimin e të drejtave të personave të paraburgosur. 

 
Me respekt, 
 
T. T. 
 AVOKAT I POPULLIT 
       IXHET MEMETI 

 
 
 
 


