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Deri te: 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME  
Shkup 
 
-për z. Oliver Spasovski, ministër i Punëve të Brendshme 
 
 
 
 
LËNDA: Mendim për Propozim Ligjin për ndryshimin  
             dhe plotësimin e Ligjit për polici  
 
LIDHJA: Nr.Juaj i regj.13.1-85218/1, e datës 19.11.2015 

 

 I nderuar ministër, 

 Avokati i Populli t, vitin e kaluar, reagoi në opinion përmes deklaratave në 
mjetet e informimit publik, por edhe përmes Sugjerimit në Raportin Vjetor për Nivelin 
e Sigurimit të Respektimit, Avancimit dhe Mbrojtjes së Lirive dhe të Drejtave të 
Njeriut për vitin 2014, në lidhje me mjetet e dhunës të policisë për vendosjen e rendit 
dhe qetësisë publike, të parashikuara me ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
polici, ndryshime të ci lat u miratuan pa konsultimin e Institucionit. 

  Sipas Avokatit të Popullit, këto ndryshime në Ligjin për polici janë në 
kundërshtim me standardet ndërkombëtare, të përcaktuara nga Komiteti për 
Parandalimin e Torturës pranë Këshillit të Evropës, veçanërisht sa i përket 
inkorporimit shtesë të mjeteve të dhunës, përkatësisht “Paralizuesit elektrik, dhe 
“Plumbave të gomës”.  

 Së këtejmi, Ligji aktual për polici nuk e rregullon procedurën, si dhe në cilat 
raste mund të përdoren këto mjete të dhunës, përkatësisht mungojnë rregulla të 
qarta për përdorimin e tyre, ndërsa nga ana tjetër konsiderojmë se përcaktimi i 
autorizimeve të gjera gjatë përdorimit të tyre duhet të shoqërohet me mbrojtje 
përkatëse të të drejtave të njeriut, përkatësisht të njëjtat duhet të përcaktohen qartë 
në Ligj dhe procedurat operative, me trajtim adekuat për përdorimin e tyre. 
Gjithashtu, nevojitet që në mënyrë të qartë të përcaktohet procedura sa i përket 
numrit, kohëzgjatjes dhe intensitetit të shkarkimit elektrik, i cili duhet të kufizohet në 
nivel të sigurt, në të kundërtën do të mund të çojë deri në keqpërdorimin e mjeteve të 
dhunës.  



 Në kontekst të kësaj që u tha më lartë, në Raportin Vjetor për Nivelin e 
Sigurimit të Respektimit, Avancimit dhe Mbrojtjes së Lirive dhe të Drejtave të Njeriut 
për vitin 2014, Avokati i Popullit sugjeroi se standardet evropiane nuk lejojnë që këto 
mjete të dhunës të aplikohen ndaj një grupi në turmë, por vetëm ndaj individë. 
Njëherësh, sipas Komitetit për Parandalimin e Torturës, përdorimi i mjeteve të këti lla 
vetëm për shkak të mbajtjes së rendit konsiderohet i papranueshëm. 

 Përkujtojmë se edhe në Raportin e Komisionit Evropian për Republikën e 
Maqedonisë 2015, Kapitulli 24: Drejtësia, Liria dhe Siguria, janë dhënë vërejtje në 
lidhje me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për polici, në pjesën e përdorimit të 
mjeteve të dhunës, duke u thirrur në Sugjerimin e dhënë nga Avokati i Popullit sa u 
përket risive të këtilla të Ligjit, përkatësisht nevojës për përcaktimin e rregullave të 
qarta për përdorimin e masave të këtilla në legjislacionin përkatës. 

 Avokati i Popullit e përshëndet vendimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme 
për t’iu qasur ndryshimeve dhe plotësimeve të Ligjit për polici në pjesën e mjeteve të 
dhunës, si dhe dërgimin e Propozim Ligjit për mendim pranë Avokatit të Popullit, me 
ç’rast Ju njoftojmë si vi jon: 

 Sa i përket përdorimit të mjeteve të dhunës, Avokati i Popullit konstaton se me 
paragrafët shtesë, në nenin 88, në lidhje me përdorimin e mjeteve kimike, në mënyrë 
plotësuese precizohet se çka konsiderohet si mjete kimike, përkatësisht në cilat 
raste nuk përdoren këto mjete.  

 Janë për t’u përshëndetur edhe kufizimet e aplikimit të mjeteve të dhunës, të 
parapara në nenin 90-a, me të cilin ndalohet përdorimi i mjeteve të dhunës ndaj 
fëmijëve, të sëmurëve evidentë, personave të moshuar dhe të pamundur, personave 
me invaliditet të rëndë dhe gratë me shtatzëni të dukshme, por konsideron se duhet 
të hiqen (fshihen) nga teksti i nenit përjashtimet të cilat potencohen në nenin e njëjtë 
(teksti pas fjalës “përveç...).  

 Sa i përket nenit 91 të Propozim Ligjit, Avokati i Popullit konstaton se në vend 
të “Paralizuesve elektrik” dhe “Plumbave të gomës” parashikohen “Predha gome”, 
ndërsa në nenin 91-a, paragrafin 2 nënvizohet se predhat e gomës përdoren për 
paaftësimin e përkohshëm të personave në turmë, të cilët në mënyrë aktive e 
prishin rendin dhe qetësinë publike. 

 Avokati i Popullit konsideron se përdorimi i këtij lloji të mjetit të dhunës duhet 
të fshihet në Propozim Ligj. Së këtejmi, edhe një herë i vëmë në pah standardet 
ndërkombëtare në lidhje me përdorimin e mjeteve të dhunës të llojit të këtillë.  

 Po ashtu, me Propozim Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për polici 
nuk është parashikuar ndihma mjekësore për personat mbi të cilët aplikohen mjetet 
e dhunës, si dhe trajnimi i të punësuarve të Ministrisë së Punëve të Brendshme për 
dhënien e ndihmës së parë, me qëllim që përdorimi i mjeteve të dhunës të jetë i 
sigurt dhe të pengohen lëndime më serioze eventuale për shëndetin dhe jetën e 



personave, konform sugjerimeve të Avokatit të Popullit të prezantuara në këtë 
Raport. 

 Me respekt, 

      

       АVOKAT I POPULLIT  
               Ixhet Memeti     
 


