
L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIM TË LIGJIT 

PËR AVOKATIN E POPULLIT 
 
 

Neni 1 
Në Ligjin për Avokatin e Popullit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 

numër 60/03,114/09, 181/16 dhe 189/16), pas nenit 11-b shtohen 4 nene të reja 11-v, 
11-g, 11-d dhe 11-gj, si vijojnë: 
 

“Neni 11-v 
Avokati i Popullit së bashku me përfaqësues të organizatave joqeveritare 

(shoqatave) merr veprime dhe masa për sigurimin e mbështetjes dhe mbrojtjes së 
viktimës/ave, të drejtat e tyre dhe prezantimin e interesave të tyre në të gjitha 
procedurat që mbahen në organet e administratës shtetërore, si dhe procedurat para 
prokurorisë dhe gjykatave përmes hetimit efikas dhe transparent të veprimit nga ana 
e personave me autorizime policore dhe pjesëtarë të policisë së burgut për vepra 
penale gjatë kryerjes së veprimit zyrtar dhe për vepra penale të kryera jashtë shërbimit 
duke përdorur kërcënim serioz, forcë ose mjete për detyrim që për pasojë kanë vdekje, 
lëndime të rënda trupore, lëndime trupore, privim kundërligjor nga liria, torturë dhe 
veprim tjetër të ashpër, veprim jonjerëzor ose nënçmues dhe dënim nëse me ligj është 
paraparë ndjekje penale me detyrë zyrtare. 

Avokati i Popullit në raste kur është e nevojshme, në pajtim me autorizimet nga 
neni 32 të këtij ligji do të propozojë zbatimin e sërishëm të procedurës së caktuar para 
prokurorisë publike kompetente. 
 

Neni 11-g 
Për realizimin e kompetencës nga neni 11-v të këtij ligji, Avokati i Popullit-

mekanizmi i kontrollit civil, përveç autorizimeve të përcaktuara në nenet 24 dhe 32 të 
këtij ligji i ndërmerr veprimet dhe masat në vijim: 

- ndjekje dhe monitorim i mënyrës së veprimit të të gjitha organeve të 
involvuara, organizatave dhe institucioneve, 

-t’i shqyrtojë të gjitha shkresat të hetimeve të brendshme policore dhe të 
hetimeve të tjerave të brendshme të zbatuara nga organi kompetent, me të drejtë të 
këqyrjes në lëndët, qasje në të gjitha dokumentet relevante (dokumentacion mjekësor, 
deklarata të viktimave dhe dëshmitarëve, si dhe të kryerësve dhe të ngjashme), 
sigurimi i dëshmive verbale dhe materiale, zbatimi I intervistave personale me viktimat, 
dëshmitarët dhe kryerësit, 

- t’i vizitojë organet, organizatat, institucionet e përfshira në rastet dhe të 
propozojë zbatim të sërishëm të procedurës së caktuar para organit kompetent dhe 
Prokurorisë Publike, 

- përkrahje juridike e viktimave dhe familjeve të tyre, 
- paralajmërim i hershëm i personave me autorizime policore dhe pjesëtarëve 

të policisë së burgut, 



- ndjekjen e zbatimit të rregullave, identifikimin e lëshimeve dhe parashtrimin e 
iniciativave për ndryshime dhe plotësime të ligjeve dhe akteve të tjera nënligjore dhe 
harmonizimin e tyre me marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me 
Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe 

- ndërmarrjen e masave të tjera të përcaktuara me ligj. 
 

Neni 11-d 

Në përbërjen e Avokatit të Popullit - mekanizmi I kontrollit civil marrin pjesë tre 
anëtarë të jashtëm të shoqatave. 

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë shpall konkurs publik për zgjedhjen e 
shoqatës në fushën e të drejtave të njeriut, të drejtës policore dhe jurisprudencës. 

Konkursi publik publikohet në së paku dy gazeta ditore, prej të cilave njëra nga 
gazetat që botohen në gjuhën maqedonase dhe në gazetat që botohen në gjuhën që 
e flasin së paku 20% e qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha 
maqedonase. 

Shoqatat e përzgjedhura e nominojnë nga një përfaqësues për anëtar të 
jashtëm në Avokatin e Popullit - mekanizmi i kontrollit civil, me mandat prej një viti. 
Anëtarët e jashtëm duhet t’i plotësojnë kushtet në vijim: 

-të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
-me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor të mos u jetë shqiptuar dënim ose 

sanksion për kundërvajtje ndalim për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
-të kenë fituar së paku 240 kredi sipas SETK ose të kryer shkallën VII të arsimit 

dhe 
-të ketë pesë vjet përvojë pune te organizatat (shoqatat) joqeveritare në sferën 

e të drejtave të njeriut, të drejtës policore dhe jurisprudencës. 
Avokati i Popullit me personat e nominuar lidh Marrëveshje për angazhim me 

të cilën me hollësisht përcaktohen të drejtat e tyre dhe detyrimet. 
Mënyra e punës e anëtarëve të jashtëm më hollësisht do të rregullohet me 

Metodologjinë për punë që do të përcaktohet nga të gjithë anëtarët e Avokatit të 
Popullitmekanizmi për kontroll civil, ndërsa do të miratohet nga Avokati i Popullit. 
 

Neni 11-gj 
Avokati i Popullit - mekanizmi i kontrollit civil ngre procedurë me kërkesë të 

palës-viktimës ose të anëtarit të familjes së tij, me iniciativë të përfaqësuesve të 
sektorit joqeveritar, si dhe me vetiniciativë pas njohurive të marra (zë i arritur), për 
shkelje të mundshme të së drejtës për jetë dhe ndalim të torturës nga Konventa 
evropiane për të drejtat e njeriut e ratifikuar në pajtim me Kushtetutën e Republikës 
së Maqedonisë.“. 
 

Neni 2 
Pas nenit 31-b shtohet nen i ri 31-v, si vijon: 

“Neni 31-v 



Avokati i popullit-mekanizmi për kontroll civil për realizim të autorizimeve nga 
nenet 11-v, 11-g, 11-d dhe 11- gj të këtij ligji, me qëllim të përcaktimit të gjendjeve në 
lidhje me veprimet e kryera nga ana e personave me autorizime policore dhe 
pjesëtarëve të policisë së burgut, mund të kryejë vizita të paparalajmëruara në 
organet, institucionet dhe entet. 

Avokati i Popullit- mekanizmi për kontroll civil ka qasje në informacione të 
klasifikuara sipas rregullave që kanë të bëjnë me informacionet e klasifikuara dhe 
dëshmitë pa marrë parasysh shkallën e besueshmërisë. 

Organet, organizatat dhe institucionet janë të detyruara të bashkëpunojnë me 
Avokatin e Popullit – mekanizmi I kontrollit civil dhe me kërkesë të tij t’ia sigurojnë të 
gjitha dëshmitë, të dhënat dhe informacionet pa marrë parasysh shkallën e 
besueshmërisë, dhe t’i mundësojnë zbatim të papenguar të procedurës. 

Për punën e vet dhe veprimet e zbatuara, Avokati I Popullit- mekanizmi për 
kontroll civil përgatit raport i cili është pjesë përbërëse e Raportit vjetor për shkallën e 
sigurimit të respektit, avancimit dhe mbrojtjes së të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve, të cilin e dorëzon te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, dhe e shpall 
publikisht.  

Për raste të caktuara Avokati i Popullit – mekanizmi për kontroll civil mund të 
përgatisë edhe Raporte të veçanta.”. 
 

Neni 3 
Në nenin 45 pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon: 
“(4) Avokati i Popullit për realizimin e kompetencës nga nenet 11-v dhe 11-g të 

këtij ligji në kuadër të shërbimit profesional formon njësi të veçantë organizative 
Avokati i Popullit –mekanizmi për kontroll civil.” 
 

Neni 4 
Në nenit 48 paragrafi (1) pas fjalëve “Mjete për punën e Avokatit të Popullit” 

shtohen fjalët: “Avokati i Popullitmekanizmi për kontroll civil”. 
Pas paragrafit (5) shtohet neni i ri (6), si vijon: “Mjetet për punë të Avokatit të 

Popullit-mekanizmi për kontroll civil duhet të përcaktohen në Buxhetin e Avokatit të 
Popullit si nënprogram i veçantë buxhetor. 

Paragrafët (6) dhe (7), bëhen paragrafë (7) dhe (8). 
 

Neni 5 
Aktet për organizimin e punës dhe sistematizimin e vendeve të punës në 

shërbimin profesional, ekipin e Mekanizmit preventiv nacional, seksionet e veçanta 
dhe zyrat e Avokatit të Popullit do të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji në afat 
prej tre muajsh nga dita e hyrjes së tij në fuqi. 
 

Neni 6 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Maqedonisë". 


