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Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm
Raport “Mbi  menaxhimin e situatës nga strukturat e Policisë së Shtetit para, 
gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011.

Në zbatim të Urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm të SHKB-së Nr. 82/1, datë 04.02.2011 
“Për kryerjen e Inspektimit të jashtëzakonshëm në strukturat e Policisë së Shtetit” dhe 
Protokollit të Inspektimit Nr. 82/2, datë 04.02.2011, dërguar me shkresën Nr. 82 datë 
04.02.2011, Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, u zhvillua inspektim i 
jashtëzakonshëm ne strukturat e Policise se Shtetit.

OBJEKTI :

“Inspektim i menaxhimit të situatës nga strukturat e Policisë së Shtetit, para, gjatë 
dhe pas demostratës së datës 21.01.2011”

Inspektimi kaloi nëpër fazën e planifikimit ku do të përqëndrohej inspektimi, 
metodologjisë që do të përdorej, si dhe identifikimin real të performancës së strukturave 
të Policisë së Shtetit, para, gjatë dhe pas demostratës së 21 janarit 2011.

PERIUDHA E INSPEKTUAR :  Janar 2011

KOHA E KRYERJES SE INSPEKTIMIT :  08.02.2011 – 08.03.2011 

QËLLIMI I INSPEKTIMIT :

Të evidentojë, të analizojë dhe vlerësojë me objektivitet, performancën e strukturave të 
Policisë së Shtetit para, gjatë dhe pas demostratës së 21 janarit, si dhe dhënien e 
rekomandimeve konkrete, se si strukturat e Policisë së Shtetit, mund të përmirësojnë 
kryerjen e detyrave në situata të ngjashme.

OBJEKTIVAT :

 Vlerësimi i menaxhimit të situatës, para, gjatë dhe pas demostratës së datës 
21.01.2011.

 Evidentimi i problematikave, para, gjatë dhe pas demostratës.
 Dhënia e feed-backut (opinionit) nëpërmjet rekomandimeve dhe sugjerimeve për 

përmirësimin e punës në të ardhmen.

PËRBËRJA E GRUPIT TË INSPEKTIMIT :

1. Florian SULEJMANI  
2. Rita GJATI
3. Enkel MUSAJ
4. Fatos BALLA
5. Oltion REÇI
6. Altin MORINA
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BAZA LIGJORE :

 Ligji nr. 10002, datë 06.10.2008 “Për Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm në 
Ministrinë e Brendshme”.

 Udhëzimi nr. 187, datë 03.06.2010 “Për Procedurën e Kryerjes së Inspektimeve 
nga Drejtoria e Inspektimit e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm”.

 Udhëzimi nr. 114, datë 12.04.2010 “Për procedurat e mbledhjes së të dhënave dhe 
bashkërendimin e punës së Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm me Policinë e 
Shtetit dhe strukturat e tjera të Ministrisë së Brendshme”.

 Urdhri i Drejtorit të Përgjithshëm të SHKB-së Nr. 82/1, datë 04.02.2011 “Për  
kryerjen e Inspektimit të jashtëzakonshëm në strukturat e Policisë së Shtetit”

FUSHA E ZBATIMIT :Ka të bëjë me menaxhimin e procedurave të zbatuara nga 
strukturat e Policisë së Shtetit, para, gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011, në 
mbështetje të:

 Ligjit Nr. 9749, datë 04.06.2007 “Për Policinë e Shtetit”

 Ligjit Nr. 8773, datë 23.04.2011 “Për Tubimet”.

 LigjitNr. 7895, datë 27.01.1995 “Për Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë”.

 Ligjit Nr. 7905, datë 21.03.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së
Shqipërisë”.

 Ligjit Nr. 8677, datë 02.11.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë 
Gjyqësore”.

 Ligjit Nr. 8290, datë 24.02.1998, “Për përdorimin e armëve të zjarrit”.

 Urdhrit Nr. 1891, datë 07.12.2007, i Ministrit të Brendshëm, “Për miratimin e 
Rregullores së Funksionimit të Strukturave Speciale Operacionale”.

 Urdhrit Nr. 47, datë 22.01.2009, i Ministrit të Brendshëm, “Për organikën e 
armatimit, mjeteve, materialeve dhe pajisjeve speciale të punonjësit të policisë”.
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 Urdhrit Nr. 1417, datë 11.12.2009, i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit,
“Për miratimin e Procedurave Standarde të Departamentit të Sigurisë Publike”.

 Urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së shtetit  Nr. 31, datë 19.01.2011
“Përkalimin në Shërbim të Përforcuar të strukturave të policisë së shtetit dhe 
zbatimin e masave për garantimin e rendit dhe sigurisë publike.

 Urdhrit i Drejtorit të Pergjithshëm të Policisë së Shtetit  Nr. 32, datë 19.01.2011 “ 
Për monitorimin e masave të marra nga Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë, për 
garantimin e rendit dhe sigurisë publike para, gjatë dhe pas demostratës së datës 
21.01.2011”.

 Planit të masave Nr. 430/9,datë 19.01.2011, miratuar nga Drejtori i Policisë së 
Qarkut Tiranë.

METODOLOGJIA E INSPEKTIMIT :

Ky inspektim u zhvillua duke u bazuar në mbledhjen e informacionit nëpërmjet 
intervistave të zhvilluara me punonjës të Policisë së Shtetit, të nivelit drejtues dhe 
zbatues dhe verifikimin e procedurave te ndjekura nga strukturat e Policisë së Shtetit.

BURIMET :

1. Administrimi, kqyrja dhe vlerësimi i dokumentacionit.
2. Të dhëna, pamje filmike të transmetuara nga mediat.
3. Intervistime me punonjës të strukturës policore të niveleve të ndryshme.
4. Fotografi
5. Intervistime me qytetarë

Pas zgjedhjeve parlamentare të qershorit 2009, si rezultat i kontestimeve të 
vazhdueshme të këtyre zgjedhjeve, u zhvilluan një sërë protestash të organizuara nga 
opozita, të cilat kulmuan në demostratën e 21 janarit 2011.

Duke marrë shkas nga zhvillimet, përmasat dhe pasojat e kësaj demostrate, ku u vranë 
4 shtetas dhe u plagosën disa të tjerë, përfshirë edhe shumë punonjës policie dhe 
punonjës të Gardës së Republikës, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm, në Ministrinë e 
Brendshme, në zbatim të detyrimeve ligjore ka ndërmarrë një inspektim të 
jashtëzakonshëm në strukturat e Policisë së Shtetit, për të vlerësuar zbatimin e 
procedurave standarte të punës, para, gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011.
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Ky raport do të ndahet në 7 pjesë kryesore :

 Masat Paraprake dhe Organizative
 Përshkrim i ngjarjeve
 Intervistime
 Masat pas protestës
 Konkluzione 
 Rekomandime
 Foto përshkruese

I. Masat Paraprake dhe Organizative

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit më datën 17.01.2011, u ka dërguar të gjithë 
drejtorive të policisë së qarqeve Letër - Porosinë Nr. 235, datë 17.01.2011, “Mbi marrjen 
e masave në lidhje me mbarëvajtjen e tubimeve”. Kjo Letër – Porosi ngarkonte me 
detyra të gjitha strukturat e policisë për marrjen e masave për sigurimin e 
informacioneve mbi pjesëmarrjen në tubim të personave me precedentë kriminal, të 
cilët mund të aktivizoheshin për kryerjen e trazirave dhe incidenteve të tjera gjatë 
demonstratës të paralajmëruar me datë 21.01.2011. 

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me telegramin Nr. 240, datë 18.01.2011, ka 
urdhëruar Drejtoritë e Policisë në Qarqe, për të organizuar punën parandaluese dhe 
evidentuar personat me precedentë kriminal e penal, për mbajtjen e tyre në kontroll,
duke koordinuar punën me Drejtorinë e Policisë Qarkut Tiranë, për mbarëvajtjen e 
demonstratës së datës 21.01.2011.

Departamenti Kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda me shkresën Nr. 82, 
datë 18.01.2011, i ka kërkuar Shërbimit Informativ të Shtetit bashkëpunim në
shkëmbimin e informacionit, për parandalimin e akteve të mundshme kriminale, gjatë
demonstratës që do të zhvillohej nga opozita më datë 21.01.2011.

Më datë 19.01.2011, ka dalë Urdhri i Drejtorit të Përgjithshëm të PSH-sëNr. 31, datë 
19.01.2011 “Për kalimin në Shërbim të Përforcuar të strukturave të Policisë së Shtetit dhe 
zbatimin e masave për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, para, gjatë dhe pas 
zhvillimit të demostratës së datës 21.01.2011 në Tiranë”, sipas të cilit urdhëronte të 
gjithë strukturat e Policisë së Shtetit të kalonin në shërbim të përforcuar duke 
planifikuar dhe organizuar shërbime 12 orëshe.

Po më datë 19.01.2011, ka dalë Urdhri i Drejtorit të Përgjithshëm të PSH-sëNr. 32, datë 
19.01.2011 “ Për monitorimin e masave të marra nga Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë, 
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për garantimin e rendit dhe sigurisë publike para, gjatë dhe pas demostratës së datës 
21.01.2011”. Në zbatim të këtij urdhri, Departamenti për Sigurinë Publike dhe 
Departamenti Kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda, ngritën grupe pune 
për monitorimin nga afër të masave të marra nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë 
dhe të strukturave vartëse.

Me shkresë Nr. 174/1, datë 20.01.2011, Shërbimi Informativ i Shtetit ka kthyer përgjigje
ku në esencë thuhet: “Jemi të gatshëm për bashkëpunim dhe nëse do të konstatohen 
informacione, do të bashkëpunojmë”. 

Nga verifikimi i dokumentacionit në D.P.P.SH rezultoi që, për datën 21.01.2011, nuk ka 
ardhur asnjë informacion nga Shërbimi Informativ i Shtetit.

Informacionet 

Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë me shkresë Nr. 430/7, datë 18.01.2011, ka informuar 
D.P.P. Shtetit, se nga organizatorët dhe përkrahësit e Partisë Socialiste do goditet me 
mjete të forta, si gurrë, vezë, në drejtim të godinës së Kryeministrisë. Në miting do të
marrin pjesë militantë të dhunshëm nga rrethet, të cilët kanë tendenca për të krijuar 
trazira gjatë mitingut. Më problematikët do të jenë ata të ardhur nga rrethet Shkodër, 
Laç, Mamurras, Fier, Berat dhe Vlorë. Gjatë mitingut do të vendosen në mes të
protestuesve në vende të ndryshme makina të vjetra, të cilat do të digjen. Gjithashtu, do 
të bëhet bllokimi i bulevardit duke hedhur plehra me makina si dhe do të shkatërrohen 
mjetet e drejtuesve të ministrive të ndryshme dhe mjetet që do të jenë të parkuara pranë 
institucioneve shtetërore në Tiranë.

D.P.Q, Tiranë me shkresë Nr. 408/2, datë 18.01.2011,  ka informuar D.P.P. Shtetit, se 
organizatorët dhe militantët më datë 21.01.2011, do të ngrenë çadra në rrugët hyrëse 
dhe dalëse që lidhin kryeqytetin me zonat e tjera të vendit. Në miting mund të marrin 
pjesë persona që për shkak të detyrës mbajnë armë zjarri, të cilët janë kryesisht 
punonjës të policisë bashkiake dhe të inspektoratit të policisë ndërtimore. Gjithashtu
është planifikuar një skenar i bllokimit të bulevardit përballë ish-Hotel Dajtit, me qëllim 
paralizimin e transportit rrugor, rrethimin nga turma njerëzish të godinës së 
Kryeministrisë dhe të pallatit ku jeton familja e Kryeministrit, me qëllim 
mosfunksionimin normal dhe paralizimin e punës së qeverisë.

Drejtoria e Policisë Qarkut Durrës me shkresë Nr. 442, datë 19.01.2011, ka informuar
D.P.P. Shtetit, për pjesëmarrje në miting të punonjësve të Bashkisë Durrës dhe elementë 
me precedentë kriminal.

Drejtoria e Policisë Qarkut Fier me shkresë Nr. 235/1, datë 20.01.2011, ka informuar 
D.P.P. Shtetit, se militantëve që do të marrin pjesë në miting u është kërkuar nga 
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deputetët që të kenë me vete sende dhe mjete të forta, si shkopinj, shishe me benzinë, 
vezë, domate dhe me këto mjete do provokojnë punonjësit e Policisë së Shtetit në
detyrë, me qëllim destabilizimin e situatës. Në miting do të marrin pjesë edhe persona 
me precedentë kriminal.

Drejtoria e Policisë Qarkut Shkodër me shkresë Nr. 301/2, datë 20.01.2011, ka informuar 
D.P.P. Shtetit, për organizimin dhe mënyrën e lëvizjes ë protestuesve në drejtim të
Tiranësme autobusë dhe furgona, ndër ta ka dhe persona të dhunshëm dhe me 
precedentë kriminal.  

Ministria e Drejtësisë me shkresë Nr. 16/1, datë 24.01.2011, ka informuar  D.P.P. Shtetit, 
se më datën 21.01.2011, disa të dënuar, të cilët vuajnë dënimin në IEVP të ndryshme, në
bashkëpunim me persona të tjerë po kryejnë veprime konkrete dhe janë në fazën 
përgatitore për konsumimin e veprave penale “Largim i të burgosurit nga vendi i 
qëndrimit”dhe “Dhënie ndihmë e të burgosurit për largim”.

D.P.Qarkut, Tiranë me shkresën Nr. 430/7, datë 19.01.2011, ka informuar Drejtorin e 
Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, se:

 Gjatë zhvillimit të demonstratës me datë 21.01.2011 do të ketë akte të dhunshme ku 
do të përdoren sende të forta dhe gurë ndaj punonjësve të policisë dhe godinës së 
Kryeministrisë, do të ketë persona me tendenca për të krijuar trazira kryesisht nga 
rrethet Shkodër, Berat, Laç, Fier dhe Vlorë.

 Anëtarë dhe simpatizantë të Partisë Socialiste, të Degës Tiranë dhe ato të degëve në 
rrethe, në takimet e zhvilluara janë shprehur se do të organizonin  një revoltë mbarë 
popullore, me një pjesëmarrje sa më të madhe me qëllim rrëzimin e pushtetit.

 Personat pjesëmarrës do të jenë të pajisur me gurë, vezë, etj, me qëllim goditjen e 
punonjësve të policisë dhe të godinave të institucioneve shtetërore.

 Do të shkatërrohen mjetet e drejtuesve të Ministrive që mund të jenë në qarkullim, 
mjetet e parkuara para institucioneve kryesore të vendit, si dhe do të merren mjete të 
vjetra të cilat do të digjen nga protestuesit në vende të ndryshme.

 Personat pjesëmarrës do të shajnë dhe do hedhin parullat; “Poshtë Krimineli”, do 
provokohet Policia me qëllim tensionimin e situatës dhe nxjerrjen e saj nga kontrolli.

     Gjithashtu, nga të dhënat e grumbulluara rezulton se, grumbullimi i njerëzve do të bëhet 
në hyrjet dhe rrugicat e Tiranës rreth orës 12.00, në disa drejtime dhe konkretisht:

 Rruga e Elbasanit, ku do të vijnë nga Qarqet, Korçë, Elbasan dhe Njësitë Bashkiake 
Nr. 1 dhe Nr. 2,

 Në hyrjen e rrugës “Irfan Tomini” (Pallati me Shigjeta), qarqet Vlorë, Gjirokastër, 
Fier, Berat dhe Njësia Bashkiake Nr. 6,

 Në zonën e “Zogut të Zi”, do të grumbullohet Qarku i Durrësit.
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 Tek “Stacioni i Trenit”, do të grumbullohen qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë dhe 
Dibër, ku nga të dhënat rezulton se kjo do të jetë pika më e nxehtë e pjesëmarrësve 
në këtë tubim.

Nga i gjithë materiali i administruar, konstatohet se, jo të gjitha Drejtoritë e Policisë në
Qarqe kanë dërguar informacion në zbatim të Letër – Porosisë Nr. 235,datë 17.01.2011 të 
Drejtorit Përgjithshëm të Policisë së Shtetit “Mbi marrjen e masave në lidhje me 
mbarëvajtjen e tubimeve. Gjithashtu, informacionet e marra nga strukturat e Policisë 
së Shtetit, datojnë në 18, 19 dhe 20 janar 2011, duke mos marrë në kohë masat 
parandaluese.

- Masat e marra nga Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë 

Duke marrë shkas nga publikimet në median elektronike dhe të shkruar dhe disa 
informacioneve që disponoheshin nga strukturat e Policisë së Shtetit lidhur me 
organizimin e një demonstrate nga ana e subjektit politik “Partia Socialiste e Shqipërisë”
dhe meqenëse nga ana e këtij subjekti nuk ishte bërë njoftimi i policisë, Drejtoria e 
Policisë Qarkut Tiranë,  me shkresë Nr. 430/6, datë 19.01.2011, i ka kërkuar Kryetarit të 
Partisë Socialiste zotit Edi Rama, dërgimin e njoftimit me shkrim për organizimin e kësaj 
demostrate, sic prashikohet në pikat 1 dhe 2, të nenit 5, të Ligjit nr. 8773, datë 23.04.2011,
“Për Tubimet”. 

Në përgjigje të kërkesës së mësipërme, Partia Socialiste me shkresën Nr. 2, datë 
19.01.2011,me lëndë “Njoftim për tubim”, ka njoftuar, se simpatizantë të saj, më datë 21 
Janar 2011, do tubohen në një demonstrim popullor paqësor me pjesëmarrjen e mijëra 
njerëzve.

Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë i ka kthyer për plotësim organizatorit dhe drejtuesit të
tubimit shkresën Nr. 2, datë 19.01.2011 “Njoftim për tubim”,  pasi njoftimi i bërë nga ana 
tyre, për zhvillimin e demostratës në datë 21.01.2011, ora 13.00, nuk përmbante 
elementët e parashikuar në Ligjin nr. 8773, datë 23.04.2011 “Për tubimet” dhe 
konkretisht;

 Përcaktimin e drejtuesit të tubimit dhe të ndihmësve të tij për mbarëvajtjen e 
tubimit, duke i pajisur ata me shenja dalluese, sipas përcaktimit në nenin 10, të ligjit 
nr. 8773, datë 23.04.2011 “Për Tubimet”.

 Përcaktimin e orës së përfundimit të tubimit dhe itinerarin e tij (nëse ka të tillë), pasi 
është domosdoshmëri për planifikimin e masave për mbarëvajtjen e këtij tubimi.
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Asambleja e Partisë Socialiste, Dega Tiranë, me shkresën Nr. 3, datë 19.01.2011 “Njoftim 
për tubim”, ka dërguar në Drejtorinë e Policisë Qarkut Tiranë njoftim për zhvillimin e 
tubimit më datë 21.01.2011, por edhe ky njoftim nuk përmbushte kërkesat ligjore.

Konstatojmë që pas kësaj korespondence zyrtare, nuk rezulton që Drejtoria e Policisë Qarkut 
Tiranë të këtë nxjerrë vendim për zhvillimin e tubimit sipas pikës 1, të nenit 6 të ligjit Nr.8773, 
datë 23.04.2011 “Për Tubimet”, për garantimin dhe mbarëvajtjen e tij, ose të vendosë ndalimin e 
zhvillimit  të tubimit sic prashikon neni 8 i këtij ligji.

Në datë 19.01.2011, Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë ka hartuar Planin e Masave Nr. 
430/9, me objekt “Zbatimin e masave për garantimin e rendit dhe sigurisë publike para, 
gjatë dhe pas zhvillimit tëdemostratës së datës 21.01.2011, ora 12.00, nëTiranë”.

Në këtë plan janë parashikuar detyra konkrete për sektoret në këtë Drejtori, në 
Komisariate, Njesinë Rajonale të Policisë Rrugore, Sektorit të Forcës së Posaçme, dhe 
Seksionit të Sallës së Drejtimit dhe Koordinimit. 

Gjithashtu, janë parashikuar dhe mënyrat e bashkëpunimit, bashkëveprimit, 
koordinimit të këtyre shërbimeve me strukturat e tjera, si Garda e Republikës, 
shërbimet policore të D.P.Qarqeve, Shkodër, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, Lezhë, Berat, 
Korçë, Gjirokastër, Dibër e Kukës, Njësinë Speciale të Antieksplozivit, Repartin Special 
RENEA, F.N.SH-të, 712 - Tiranë, 751 - Fier, 731 - Shkodër.

Në këtë Plan Masash janë dhënë në mënyrë të detajuar :

 Numri i punonjësve të Policisë të çdo Komisariati që do të angazhohen në 
mbarëvajtjen e kësaj proteste, si dhe njësitë mbështëtese policore që do të garantojnë 
rendin e sigurinë publike në zona të tjera të qytetit te Tiranës;

 Drejtuesit e çdo njësie të Policisë të planifikuar me shërbim;
 Vendet konkrete të dislokimit të shërbimeve policore;
 Armatimin personal që do të ketë çdo punonjës policie.
 Numrin dhe llojin e paisjeve speciale (Skafandra, mburoja, shkopij gome) që do të 

kenë shërbimet policore.
 Paisjet speciale ndihmëse që do të përdoren në rast precipitimi të situatës.

Në këtë plan theksohet  se futja në veprim e FNSH-ve, do të bëhet me kërkesë verbale të 
Drejtorit Policisë Qarkut Tiranë, ndërsa komandimi i tyre nga drejtuesit respektive. 

Gjithashtu theksohet së nëse protesta del jashtë kotrollit, Oficeri Përgjegjës për 
mbarevajtjen e tubimit ndërhyn duke komunikuar e negociuar me organizatorët e 
protestës.
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Në plan përcaktohet se për vlerësimin e informacioneve, menaxhimin, komandimin e 
shërbimeve caktohet Postkomanda e përbërë nga:

 Drejtori i Policisë Qarkut Tiranë Saimir MUÇAJ.
 Drejtori për Rendin dhe Sigurinë Publike në Departamentin për Sigurinë Publike, 

Drejtues i Pare Ilia NASI.
 Komandanti i Gardës Gjeneral Ndrea PRENDI.
 Drejtori i FLO Drejtues i Parë Shemsi PREMÇI.
 Zv. Drejtori i Policisë Qarkut Tiranë për Sigurinë Publike, Drejtues Gjergji JORGO.
 Zv. Drejtori i Policisë Qarkut Tiranë për Hetimin e Krimit, Kryekomisar Dorian 

MUÇA.

Në këtë plan theksohet se drejtimi i përgjithshëm merret nga Drejtuesi i Operacionit, 
Drejtori i Policisë të Qarkut Tiranë dhe në rast të përfshirjes të një numri të madh 
policish vendore dhe shërbimesh të tjera policore, ai bashkërendon veprimet dhe 
konsultohet per manaxhimin e shërbimeve me Zv. Drejtorin e Pergjithshëm për 
Sigurine Publike ose dhe vetë Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.

Shefi i sektorit të rendit dhe sigurisë publike në D.P.Q.Tiranë me shkresë të datës 
19.01.20111, informon Zv/Drejtorin e Rendit dhe Sigurisë Publike të Qarkut Tiranë, në 
lidhje me realizimin e disa detyrave të planit të masave, ku në veçanti në këtë 
informacion sqarohet se, shërbimet policore janë instruktuar qe të bëjnë kujdes të veçantë në 
mbajtjen dhe përdorimin e armatimit personal, ku në asnje rast e rrethanë nuk do të përdoret 
arma, si dhe gjatë shërbimit të mos vendoset dora në armë. 

Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë, nisur nga informacionet e marra nga Komisariatet e 
Policisë Tiranë, se persona të caktuar me tendencë kriminale mund të cënonin rendin 
kushetetues dhe institucionet e vendit në protestën që do të zhvillohej në datë 
21.01.2011, me shkresë Nr. 408/2,date 19.01.2011, drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të 
Policisë së Shtetit për dijeni Ministrit të Brendshëm, sqarojnë se, në miting do të marrin 
pjese militantë problematikë nga rrethet e vendit, të ardhur nga qyteti i Shkodres, të 
organizuar nga deputetë të subjektit Partia Socialiste.
Në informacion theksohet se në miting do te inskenohen incidente nga këta militantë, si 
dhe është planifikuar rrethimi me turma njerezish të godinës së Kryeministrisë dhe 
pallatit ku jeton familja e Kryeministrit të vendit, një bllokim i bulevardit përballë ish 
Hotel Dajtit me qëllim paralizimin e transportit rrugor.

Nisur nga kjo situatë :

Me Urdhër Nr. 31, datë 19.01.2011, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, 
kavendosur  “Për kalimin në shërbim të përforcuar të strukturave të Drejtorive të 
Qarqeve
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dhe Komisariateve të Policisë”.

Me shkrese Nr. 276, datë 19.01.2011, ka dalë Urdhri Drejtori i P.P.Shtetit Nr. 32, 
datë19.01.2011, “Për monitorimin e masave të marra nga D.P.Q.Tiranë, për garantimin 
erendit dhe sigurisë publike para, gjatë dhe pas zhvillimit të protestës së datës 
21.01.2011”.
Në këtë Urdhër janë përcaktuar grupet e punës me emra konkrete të cilat do 
tëmonitorojnë nga afër masat e marra nga D.P.Q.Tiranë dhe strukturat vartëse në lidhje 
me garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë zhvillimit të protestës deri në 
përfundim të saj.

Në zbatim të këtij Urdhri, Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë ka nxjerrë Urdhrin Nr. 
96/Bdatë 19.01.2011, “Për kalimin në shërbim të përforcuar të strukturave të Drejtorisë 
Policisë Qarkut Tiranë”. 

Në kuadër të planit të masave është bërë dhe instruktazhi me strukturat e Drejtorisë së
Policisë Qarku Tiranë dhe në oren 11:30 të gjitha shërbimet e Policisë janë dislokuar 
nëvendshërbimet e përcaktuara në planin e masave.

Plan Dislokimi i ilustruar me foto ;
Plan Dislokimi i Përgjithshëm ;



11

Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm
Raport “Mbi  menaxhimin e situatës nga strukturat e Policisë së Shtetit para, 
gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011.

Plan Dislokimi tek godina e Kryeministrisë; 

Konkretisht, sipas planit të masave  të Drejtorisë Policisë  Qarkut Tiranë,  dislokimi  i 
efektivave/forcave policore  para  fillimit  të demostratës ishte si më  poshtë :
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Komisariati i Policisë Nr. 1:

Planizon, organizon dhe vendos gjithsej 150 (njëqind e pesëdhjetë) punonjës police me 
11 (njëmbëdhjetë) oficerë përgjegjës, të cilët do vendosen si më poshtë:

 Në kordonin e parë planizon dhe vendos 120 (njëqind e njëzet) punonjës policie 
përpara në trotuar, nga cepi i hyrjes kryesore të godinës së Kryeministrisë, përgjatë 
trotuarit - pranë hyrjes kryesore të godinës së Kryeministrisë, me detyrë të mos 
lejojnë tubuesit dhe persona të tjerë të ngjiten në drejtim të trotuarit apo para 
godinës së Kryeministrisë, nën drejtimin e Shefit të Komisariatit të Policisë Nr. 1.  

 Planizon dhe vendos 30 (tridhjetë) punonjës policie me skafandra dhe mburoja 
policie në formë kordoni pranë hyrjes kryesore të godinës së Kryeministrisë pas 
kordonit të parë.

 Pjesa tjetër e efektivit planizohet e vendoset pranë hyrjes kryesore të godinës së 
Kryeministrisë dhe futet në veprim me urdhër të drejtuesit të shërbimeve në varësi 
të  situatës.

Komisariati i Policisë Nr. 2:

Planizon, organizon dhe vendos gjithsej 150 (njëqind e pesëdhjetë) punonjës police me 
11 (njëmbëdhjetë) oficerë përgjegjës të cilët do vendosen si më poshtë: 

 Në kordonin e parë planizon dhe vendos 120 (njëqind e njëzet) punonjës policie 
përpara godinës së Kryeministrisë në trotuar, nga cepi i hyrjes kryesore të godinës së 
Kryeministrisë - përgjatë trotuarit pranë hyrjes kryesore të godinës së 
Kryeministrisë, me detyrë të mos lejojnë demonstruesit të ngjiten në drejtim të 
trotuarit apo para godinës së Kryeministrisë, nën drejtimin e Shefit të Komisariatit të 
Policisë Nr. 2. 

 Planizon dhe vendos 30 (tridhjetë) punonjës policie me skafandra dhe mburoja 
policie në formë kordoni në trotuar para hyrjes kryesore të godinës së 
Kryeministrisë pas kordonit të dytë.

 Pjesa tjetër e efektivit planizohet e vendoset pranë hyrjes kryesore të godinës së 
Kryeministrisë dhe futet në veprim me urdhër të drejtuesit të shërbimeve në varësi 
me situatën. 

Komisariati i Policisë Nr. 3:

Planizon, organizon dhe vendos gjithsej 150 (njëqind e pesëdhjetë) punonjës police me 
11 (njëmbëdhjetë) oficerë përgjegjës, të cilët do vendosen si më poshtë:
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 Në kordonin e parë planizon dhe vendos 100 (njëqind) punonjës policie përpara në 
pjesën para hyrjes së godinës së Kryeministrisë, diagonal me trotuarin për nga 
Qendra Ndërkombëtare e Kulturës pranë hyrjes kryesore të godinës së 
Kryeministrisë, me detyrë të mos lejojnë demonstruesit të ngjiten në drejtim të 
godinës së Kryeministrisë.  

 Planizon dhe vendos 50 (pesëdhjetë) punonjës policie me skafandra dhe mburoja 
policie në formë kordoni pranë hyrjes kryesore të godinës së Kryeministrisë pas 
kordonit të parë në pjesën para hyrjes kryesore diagonal me trotuarin e Qendrës 
Ndërkombëtare të Kulturës.

 Pjesa tjetër e efektivit planizohet dhe vendoset pranë hyrjes kryesore të godinës 
sëKryeministrisë përgjatë trotuarit në drejtim të Piramidës.

Komisariati i Policisë Nr. 4:

Planizon, organizon dhe vendos në kordon para trotuarit në pjesën ballore të 
godinës sëKryeministrisë 100 (njëqind) punonjës policie, 9 (nëntë) oficerë përgjegjës pas 
kordonit të vendosur nga Komisariati i Policisë Nr. 1 dhe Nr. 2, për sigurimin e rendit 
dhe të qetësisë në këtë sektor shërbimi, si dhe për të mos lejuar protestuesit të ngjiten 
drejt hyrjes së godinës sëKryeministrisë, në drejtimin e Shefit të Komisariatit të Policisë 
Nr. 4.
 Të merren masa dhe të jenë në gatishmëri të plotë në mjete, pajisje të tjera shërbimi 

ku 30 (tridhjetë) punonjës policie me skafandra dhe mburoja të planizohen e 
vendosen në formë kordoni pranë hyrjes kryesore të godinës së Kryeministrisë.

Komisariati i Policisë Nr. 5:

Planizon, organizon dhe vendos 70 (shtatëdhjetë) punonjës policie dhe 6 (gjashtë) 
oficerë përgjegjës, nga hyrja kryesore e godinës së Kryeministrisë deri tek shkallët në 
pjesën ballore të godinës së Kryeministrisë,  për t`u vendosur në formë kordoni ngjitur 
me rrethimin e godinës së Kryeministrisë, për sigurimin e rendit në këtë sektor 
shërbimi, në drejtimin e Shefit të Komisariatit të Policisë Nr. 5.  
 Fillimisht nëse ka lëvizje të demonstruesve në rrugën “Ismail Qemali”, 70 punonjës 

policie do vendosen në formë kordoni, me detyrë moslejimin e demonstruesve të 
kalojnë në drejtim të godinës së Kryeministrisë, si dhe rritjen e sigurisë në këtë 
sektor shërbimi.

 Planizon dhe vendos 35 (tridhjetë e pesë) punonjës policie me skafandra dhe 
mburoja policie në formë kordoni pranë hyrjes kryesore të godinës së Kryeministrisë 
pas kordonit të dytë.

Komisariati i Policisë Nr. 6:
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Planizon, organizon dhe vendos 10 (dhjetë) punonjës policie në trotuarin pranë 
Kryesisë së Kuvendit të Shqipërisë në formë kordoni me detyrë, mbajtjen  e situatës në 
kontroll dhe për të siguruar mbarëvajtjen e demonstratës, në drejtimin e Shefit të 
Komisariatit të Policisë Nr. 6.
 Planizon e vendos në trotuarin nga Kryesia e Kuvendit të Shqipërisë deri tek “Ura e 

Lanës” 2 (dy) patrulla policie me detyrë, sigurimin e rendit në këtë sektor shërbimi 
dhe parandalimin e çdo veprimi të kundërligjshëm.

 Mban të gatshëm një forcë me 70 (shtatëdhjetë) punonjës policie, me 3 (tre) oficerë 
përgjegjës, të vendosur në rrugën “Ismail Qemali”, pranë Kryesisë së Kuvendit të 
Shqipërisë.

 Planizon dhe vendos 20 (njëzet) punonjës policie me skafandra dhe mburoja    
policie në formë kordoni pranë hyrjes në rrugën “Ismail Qemali” pas kordonit të 
gjashtë.

Forcat Lëvizëse Operacionale: 

 Reparti 712 FNSH Tiranë u vendos në rrugën “Ismail  Qemali”, nga kryqëzimi i  
Kryeministrisë me Hotel “ROGNER” deri tek kryqëzimi i TVSH-së, në krahun e  
majtë  të Kryeministrisë.

 Repartet 752 FNSH Fier dhe 731 FNSH Shkodër u vendosën ndërmjet Qendrës 
Ndërkombëtare të Kulturës (Piramida) dhe të godinës së Kryeministrisë, në krahun 
e djathtë të godinës së Kryeministrisë.

 Skuadra kimike u vendos tek shkallët e të godinës së Kryeministrisë, pas rendimit të 
Forcës  së Posaçme të Drejtorisë së Policisë Qarkut Tiranë.

 Reparti Special “RENEA” është mbajtur në gadishmëri, në vend dislokimin e tij, 
pranë Televizionit Shqiptar.

 Njësia Speciale Antieksploziv u dislokua në kryqëzimin e TVSH.
 Njësia Speciale e Negocimit u dislokua përpara objektit “INIMA”.

Në lidhje me dokumentacionin e përpiluar nga FNSH-të, në lidhje me angazhimin e 
tyre për ruajtjen e rendit dhe të sigurisë publike në protestën e datës 21.01.2011, 
sqarojmë si më poshtë:

Reparti i FNSH-së 712, Tiranë

Me shkresë Nr. 276, datë 19.01.2011, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit dërgon 
tek FNSH, 712, Tiranë, Urdhrin Nr. 31, datë 19.01.2011, “Për kalimin në shërbim të 
përforcuar të strukturave të Policisë së Shtetit dhe zbatimin e masave për garantimin e 
rendit dhe sigurisë publike para, gjatë dhe pas zhvillimit të protestës së datës 
21.01.2011, në Tiranë “.
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Me shkresë Nr. 136/1, datë 21.01.2011, është hartuar Plan Vendosja e Repartit 712, 
FNSH, Tiranë, ku në mënyrë të specifikuar janë përcaktuar personeli i repartit që do të 
angazhohej me shërbim gjatë demostratës të datës 21.01.2011, si dhe drejtuesit e çdo 
njësie. 

Me shkresë Nr. 136/2, datë 21.01.2011, është bërë instruktazhi i trupave të FNSH-së, 712, 
Tiranë. Në këtë instruktazh specifikohet që veprimet e trupave do të bëhen në grup, 
vetëm me urdhër të drejtuesve të shërbimit. Armët e zjarrit personale do të sigurohen në 
Repartin 712, që të mos jenë të pranishme gjatë zhvillimit të demostratës, si dhe efektivi të jetë 
i veshur me paisje speciale ROBOKOP. Gjithashtu, ekipi i armëve speciale, i granatave 
me gaz, i fishekëve plastik, të përdorë paisjet vetëm me Urdhër nga Drejtoria e FLO-se, 
si dhe gjatë përdorimit të tyre të kiet kujdes duke synuar gjymtyrët e poshtme.

Me Urdhër Nr. 143, datë 21.01.2011, Komandanti i Repartit FNSH, 712, Tiranë, ka 
vendosur daljen me shërbim të efektivit.

Në datë 21.01.2011, ora 10:00, nga Drejtuesit e Shërbimeve të FNSH-së 712, Tiranë, janë 
përpiluar Raportet e Shërbimit për marrjen e detyrës për menaxhimin e demostratës së 
datës 21.01.2011, instruktazhin, etj. Në raporte përshkruhet në mënyrë dinamike 
dislokimi i forcave pranëgodinës së Kryeministrisë dhe ecuria e kryerjes së veprimeve 
deri në përfundim të shërbimit të FNSH-së 712, Tiranë.

Në këto materiale ka Raporte Shërbimi të Mjekut të Repartit të Shërbimeve me qen dhe 
punonjësve të Makinave Shihedhëse. Gjithashtu, nga Komanda e Repartit jepet një Listë 
me efektiv të dëmtuar prej 20 personash, Listë me përdorimin dhe dëmtimin e disa 
paisjeve speciale. (shih tabelën përshkruse statistikore ).

Në zbatim të Urdhrit Nr. 40 datë 21.01.2011, të Drejtorit të P.P.Shtetit, Komandanti i 
Repartit të FNSH-së 712, Tiranë, ka nxjerrë Urdhrin Nr. 136/4, datë 21.01.2011, “Për 
kalim në shërbim të përforcuar të strukturave të këtij reparti”.

Reparti i FNSH-së 731, Shkodër

Reparti i FNSH-së, 731, Shkodër, ka nxjerrë Urdhrin e Shërbimit pa numër pa datë, viti 
2011, “Për aktivizimin me shërbim të Repartit 731, FNSH-së, Shkodër”. Në këtë urdhër 
jepet detyra që ky repart të bashkëveprojë me forcat e DPQ Tiranë, Drejtorisë FLO-së, 
me mision garantimin e rendit dhe sigurisë publike para, gjatë dhe pas zhvillimit të 
demostratës me dt. 21.01.2011. Më poshtë janë të përcaktuar emrat e përgjegjësve të 
shërbimit dhe grupet në vartësinë e tyre. Në këtë urdhër janë të përshkruara dhe pajisjet 
që do të përdoren gjatë shërbimit, si dhe instruktazhi i dhënë për situatën konkrete.
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Nga komanda e këtij reparti na u vu në dispozicion dhe një procesverbal mbi dëmtimin 
e pajisjeve speciale, gjate kryerjes së shërbimit gjatë demostratës së datës 21.01.2011. 
(shih tabelën përshkruse statistikore ) .

Reparti i FNSH-se 752, Fier

Reparti i FNSH-së 752, Fier në bazë të urdhrit 21.01.2011, ka urdhëruar daljen me 
shërbim të trupave të komanduara nga komandanti i shërbimeve, lista emrore e 
trupave , mjetet etj.

Më pas vazhdohet me nje raport shërbimi të përpiluar në lidhje me shërbimin e kryer në 
Tiranë në datë 21.01.2011, duke përshkruar të gjithë situatën e zhvilluar gjatë 
demostratës.

Gjithashtu ky repart ka bërë dhe analizën e shërbimit të zhvilluar në datë 21.01.2011, 
nga ora 08.00 deri në 22.00.

Në proces verbalin e datës 22.01.2011, të përpiluar nga ky repart janë  evidentuar të 
gjitha pajisjet speciale të dëmtuara, municionet e përdorura dhe mjeteve të tjera. (shih 
tabelën përshkruse statistikore )

Të gjithë shërbimet e angazhuara sipas Planit të Masave janë monitoruar gjatë gjithë 
kohës nga grupet e monitorimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në 
bazë të Urdhrit Nr. 32, datë 19.01.2011, të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.  

II. Përshkrimi i ngjarjeve

Nga të dhënat e mbledhura gjatë inspektimit pavarësisht pamjaftueshmërisë së 
kronologjisë së ngjarjeve të filmuara nga strukturat e Policisë së Shtetit të angazhuara 
për këtë qëllim, ka rezultuar se: 

Instruktazhi i punonjësve të PSH-së është zhvilluar nga ora 11.00 – 11.30
Në orën 11.30 janë dislokuar gjithë punonjësit e PSH-së, sipas planit të masave dhe plan 
dislokimit.

Në intervalin kohor nga ora 13.30 deri në orën 14.00, protestuesit kanë lëvizur nga vend 
grumbullimet e tyre në drejtim të Bulevardit “Dëshmorët e Kombit” ndërmjet 
Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Brendshme, duke lëvizur drejt godinës së 
Kryeministrisë.
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Në orën 14.20, datë 21.01.2011, kanë mbërritur përpara godinës së Kryeministrisë një 
grup prej 300 - 350 demonstruesish, të cilët kanë filluar menjëherë të godasin me 
shkopinj dhe sende të forta, punonjësit e policisë së rendit të vendosur në kordon, të 
cilët ishin të pa pajisur me mjete mbrojtëse.

Gjatë kësaj kohe Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë janë afruar në të dy krahët e godinës së 
Kryeministrisë, me qëllim që të ishin sa me afër situatës, por nuk janë futur në  veprim, 
duke qëndruar në gatishmëri. 

Në këto momente për rreth35–40 minuta, protestuesit kanë vazhduar dhunën ndaj 
punonjësve të policisë së rendit publik duke rritur intensitetin e goditjeve me shkopinj 
dhe çadra.

Drejtuesit e shërbimit të DPQ Tiranë ju kanë bërë thirrje të qarta demostruesve 
nëpërmjet megafonit:

TË NDERUAR QYTETARË ! 
 Ju lutemi ruani qetësinë;
 Ndërpritni veprimet e dhunshme; 
 Ju bëjmë thirrje të distancoheni nga veprimet e dhunshme ;
 Policia do të zbatojë ligjin ;

Thirrjet me megafon demonstruesve për qetësi, ndërprerjen e veprimeve të dhunshme 
dhe shpërndarje, janë përsëritur disa herë nga drejtuesit e shërbimit të DPQ Tiranë, por 
grupet e demonstruesve kanë vazhduar dhunën ndaj punonjësve të policisë.

Konstatohet senë këtë fazënuk janë kryer komunikime të vazhdueshme nga drejtuesit e PSH-së 
me organizatorët e tubimit, siç përcakton ligji për tubimet, kjo e vërtetuar nga intervistimet me 
drejtuesit e operacionit.

Duke vlerësuar situatën e krijuar, drejtuesi i shërbimit të D.P.Q. Tiranë ka urdhëruar 
futjen në veprim të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë, për forcimin e kordonëve të 
punonjësve të rendit publik që ndodheshin përballe turmës së dhunshme, (kordonë të 
cilat për rreth 30-40minuta janë goditur me gurë, hunj, dhe sende të tjera të forta), me 
qëllim normalizimin e situatës së krijuar si pasojë e veprimeve të dhunshme të 
demonstruesve.

Pas rreth10-15 minutash të menaxhimit të  situatës nga  Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë, 
si dhe duke parë agresivitetin e demonstruesve në rritje, shtimin në numër të kësaj 
turme, si dhe përpjekjet e tyre për të çarë kordonin e forcave të policisë dhe për të 
depërtuar në drejtim të godinës së Kryeministrisë, me Urdhër të Drejtuesit të Shërbimit 
policia ka filluar hedhjen e granatave të dorës me gaz CN, si dhe ka përdorur shotganët 
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12 mm dhe 40 mm me gaz CN, për shpërndarjen e demonstruesve që ishin më aktiv në 
ushtrimin e dhunës ndaj punonjësve të policisë.

Ky veprim ka rezultuar jo shumë efektiv, për shkak të mosllogaritjes së drejtimit të erës, e cila 
frynte me drejtim perendim - lindje dhe gazi CN i hedhur në drejtim të demostruesve, kthehej në 
vendin e dislokimit të forcave të policisëdhe FNSH-së, të cilët ranë nën efektin e këtij gazi për 
arsye të mospaisjes së tyre me kundragaz, pamje këto që i percjell edhe media vizive.

Edhe pas përdorimit të lëndëve kimike me gaz CN, një pjesë e grupit të demostruesve 
vazhdonte të godiste punonjësit e policisë me gurë, pllaka të trotuarit si dhe shishe me 
lëndë djegëse (bomba molotov).

Në këto kushte, në kuadër të veprimeve operacionale taktike të përcaktuara dhe në
planin e masave, (situata e të papriturave), kanë hyrë në veprim dy automjete
ujëhedhës, për shpërndarjen e grupit të demostruesve të dhunshëm që gjendeshin para 
godinës së Kryeministrisë.

Automjetet ujëhedhës nuk u shoqëruan me punonjës policie, për arsye të angazhimit të 
gjithë forcave policore në ruajtjen e godinës së Kryeministrisë, dhe rënies nën efektin e lendëve 
lakrimogjene të një pjese të tyre,  konfirmuar kjo dhe nga intervistimet.

Theksojmë se, ky veprim bienë kundërshtim me procedurat standarte të punës për rendin dhe 
sigurinë publike, e cila parashikon shoqërimin e automjeteve ujëhedhës me forca policore.

Rreth orës 15.00, grupet e demostruesve kanë hipur në muret rrethuese dhe kangjellat e 
godinës së Kryeministrisë duke u bërë njësh me forcat e policisë, e cila në këto momente 
ishte inaktive.
Gjatë kësaj kohe demostruesit kanë djegur palmat brenda territorit të godinës së 
Kryeministrisë dhe kanë qëlluar me gurë dhe pllaka xhamat e dritareve të godinës së 
Kryeministrisë, duke i thyer ato. 

Rreth orës 15.47, turma e demonstruesve të dhunshëm filloi të shpërndahej në të dyja 
anët e bulevardit, ku një pjesë e saj kaloi me shpejtësi në drejtim të Piramidës, duke 
sulmuar forcat e policisë me mjete të forta, si, gurë dhe pllaka të hequra nga Piramida 
dhe Bulevardi , ndërsa pjesa tjetër u përqendrua në ambjentet e “dy kullave” dhe në 
lulishten tek “Vëllezërit Frashëri”. 
Gjatë kësaj kohe demostruesit përmbysën disa automjete të policisë dhe private, të cilat 
gjendeshin në sheshin para dhe në krah të Piramidës dhe më pas disa prej tyre i dogjën.

Rreth orës 16.10, të gjendur para kësaj situate, është urdhëruar menjëherë zhvendosja e 
dy reparteve të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë nga pozicioni para godinës së 
Kryeministrisë në drejtim të pjesës veriore dhe lindore të godinës së Kryeministrisë, për 
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të përballuar sulmin e demonstruesve të dhunshëm në këtë drejtim dhe për të mos 
lejuar futjen e demonstruesve në godinën e Kryeministrisë nga këto drejtime. 

Rreth orës 16.15 e në vazhdim, Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë që u vendosen në pjesën 
veriore dhe lindore të godinës së Kryeministrisë, u përballen me një sulm shumë të 
dhunshëm të grupit të demonstruesve me mjete të forta si: gurë, pllaka trotuari, pllaka 
të hequra nga piramida etj. 
Në këtë kohë një grup demonstruesish afrohet tek porta Nr. 1 e godinës së 
Kryeministrisë përballë Bulevardit dhe arrijnë që të hapin portën me forcë, duke 
goditur me mjete të forta gurë dhe pllaka trotuari, punonjësit e Gardës së Republikës, 
që gjendeshin brenda rrethimit të godinës së Kryeministrisë.

Nga pamjet vizive konstatohet që, porta Nr. 1 e godinës së Kryeministrisë për rreth 45 minuta, 
nuk ka qenë mbuluar me forca policore, për shkak të ç’organizimit të tyre.

Rreth orës 16.45 në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, përballë me “dy kullat” një grup 
demonstruesish me një automjet tip “Benz” duke e shtyrë atë nga mbrapa dhe me 
shpejtësi, kanë tentuar të futen brenda rrethimit të godinës së Kryeministrisë nëpërmjet 
portës Nr.1, por automjeti ka ndaluar për shkak të pengesës metalike pas portës.

Në planin e masave ka qenë parashikuar konkretisht se Njësia e Policisë Rrugore Tiranë duhet të 
merrte të gjitha masat e nevojshme per disiplinimin e levizjes së automjeteve në Bulevardin 
“Dëshmorët e Kombit”, si dhe të pastronte të gjithë zonën rrethgodinës së Kryeministrisë nga 
automjetet e parkuara.
Nga inspektimi ka rezultuar se automjete të ndryshme kanë qenë të parkuarapërreth godinës së 
Kryeministrisë, ndërsa automjeti tip “Benz” i përshkruar me lart nuk është ndaluar nga Njësia e 
Policisë Rrugore. Ky mosveprim është në kundërshtim me Planin e Masave.

Duke vlerësuar situatën në tërësi dhe rreziqet që mund të vinin nga kushtet e pamjes së 
kufizuar, rreth orës 18.20, drejtuesit e operacionit urdhëruan fillimin eshpërndarjes së 
demonstruesve të dhunshëm, kapjen, shoqërimindhe arrestimin e tyrenë flagrancë.

Konstatojmë se, ndërhyrja e forcave të Policisë së Shtetit për shpërndarjen e protestuesve të 
dhunshëm është bërë me shumë vonesë. Gjithashtu, shpërndarja me forcë nga ana e policisë ka 
qenë relativisht e panevojshme në përpjestim me intensitetin totalisht në rënie të dhunës së 
demostruesve, pamje të cilat ofrohen nga fotot e administruara.

Në këto momente, përveç veprimeve operacionale të sipërpërmendura, strukturat e 
Policisë së Shtetit kanë marrë dhe një sërë masash tekniko-organizative-operacionale 
për kontrollin e të gjithë akseve rrugore, patrullimin në të gjithë qytetin e Tiranës, për 
parandalimin e akteve të dhunshme dhe kriminale në mbrojtje të jetës dhe të pronës së 
shtetasve.
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Drejtoritë e Policisë së Qarqeve të tjera, u urdhëruan të marrin të gjithë masat e 
nevojshme për ngritjen e pikave të kontrollit në akset kryesore rrugore, me qëllim 
identifikimin, kapjen dhe shoqërimin në ambientet e policisë të personave që kanë kryer 
veprime të dhunshme gjatë demonstratës.

III. Intervistimet 

Në kuadër të përmbushjes së një procesi inspektues sa më të plotë dhe gjithëpërfshirës, 
grupi i inspektimit zhvilloi intervistime me 22 punonjës të Policisë së Shtetit të niveleve 
të ndryshme dhe konkretisht:

1. Zv.Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Z.Muhamet Rrumbullaku
2. Drejtori i Drejtorisë se Hetimit dhe Parandalimit të Krimit Z.Nuri LOCA
3. Drejtori i Policisë Rrugore Z. Vullnet TOPALLI
4. Drejtori i Rendit dhe Sigurisë Publike Z.Ilia NASI
5. Drejtori i F.L.O-së Z. Shemsi PRENÇI
6. Komandanti i FNSH-së 712 Z. Osman LEVANAKU
7. Komandanti i FNSH-së  731 Z.Ivzi BUSHATI
8. Komandanti i FNSH-së  751 Z.Agim BUÇPAPAJ
9. Drejtori i Policisë Qarkut TiranëZ. Sajmir MUÇA
10. Shefi i Njësisë së Policisë Rugore Tiranë   Z. Fatos KOKALARI
11. Shefi i Komisariatit nr. 1 Z.Gjelosh PRENDI
12. Shefi i Komisariatit nr. 2 Z. Erzen BREÇANI
13. Shefi i Komisariatit nr. 3 Z. Florenc HOXHA
14. Shefi i Komisariatit nr. 4       Z. Lulzim SHALA
15. Shefi i Komisariatit nr. 5       Z. Sejfulla METKO
16. Shefi i Komisariatit nr. 6       Z. Dritan LAMAJ
17. Shefi i Seksionit për MbështëtjenTek-Shke & Depërtimit Z.Aldo LONDO
18. Inspektor Z. Shkëlqim HASMUÇA
19. Innspektor Z.Ahmet CARA
20. Inspektor Z. Ervis BAKERRI 
21. Inpektor      Z. Agustin NDOJA
22. Inspektor    Z.Vladimir LICO

Punonjësit e policisë janë pyetur në mënyrë të detajuar ( të cilat janë pjesë e këtij 
raporti) lidhur me përgjegjësitë e tyre funksionale dhe detyrat e ngarkuara, para, gjatë 
dhe pas demostratës së datës 21 janar 2011. Nga përmbajtja e përgjigjeve të dhëna nga 
punonjësit e sipërpërmendur, në përgjithesi del angazhimi i tyre në përballje me këte 
ngjarje të jashtëzakonshme.
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Gjithashtu, u intervistuan dhe qytetarë të ndryshëm në cilësinë e personave të 
shoqëruar dhe të arrestuar për ngjarjet e datës 21.01.2011, konkretisht:

1. Z. Renato BEQIRI, person i shoqëruar 
2. Z. Juljan KAÇELI,person i shoqëruar
3. Z.Klodian SALLAKU, person i shoqëruar
4. Z. Liri HALILI, person i arrestuar

Qytetarët e sipërpërmenduar u kontaktuan dhe u pyeten në lidhje me demostratën e 
datës21.01.2011, për trajtimin e tyre nga ana e punonjësve të Policisë së Shtetit gjatë
kohës së shoqërimit në ambjentet e Policisë së Shtetit, si dhe nëse kishin ankesa apo 
kontestime në lidhje me shoqërimin e tyre.

Personat e shoqeruar u përgjigjën që gjatë shoqërimit nuk janë keqtrajtuar dhe nuk ju 
janë mohuar të drejtat dhe liritë themelore të tyre.Pas procedurave normale të
verifikimit dhe identifikimit, janë lënë të lirë.

Për sa i përket personit të arrestuar, gjatë procesit të intervistimit ka deklaruar se gjatë 
shoqërimit dhe me pas arrestimit është ushtruar dhunë nga punonjësit e Policisë së 
Shtetit në ambjentet e Komisariatit Nr. 3 Tiranë, por nuk ka bëre dhe nuk ka pranuar të 
bëjë asnjë ankesë apo kallzim penal ndaj personave përgjegjës. Pavarësisht refuzimit për 
të bërë kallzim penal, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm ka zhvilluar nje hetim të 
brendshëm, për sqarimin e rrethanave të këtij rasti, por nuk është bërë e mundur të 
vërtetohet fakti i pretenduar për ushtrim dhune nga punonjësit e policisë.

IV. Masat  pas demostratës

Me rivendosjen e situatës përreth godinës së Kryeministrisë, strukturat e Policisë së 
Shtetit kanë vazhduar operacionin për kapjen dhe shoqërimin në ambientet e policisë të 
personave pjesëmarrës në këtë demonstratë, të cilët u evidentuan për kryerjen e 
veprimeve të dhunshme ndaj punonjësve të policisë dhe godinës së Kryeministrisë, për 
dëmtimin e automjeteve dhe shkatërrimin me zjarr si dhe aktiviteteve të ndryshme 
private. Gjatë inspektimit nuk u arrit të përcaktohej numri i saktë i personave të 
shoqëruar, pasi nuk është bërë evidentimi i tyre i plotë ne regjistrat e personave të 
shoqëruar, për shkak të numrit të madh të tyre dhe kohës së shkurtër të qëndrimit në 
ambjentet e policisë.

Pas demostratës dhe analizimit të saj, u konstatua vrasja e katër protestuesve 
pjesëmarrës në të, plagosja e shumë të tjerëve nga rradhët e punonjësve të Policisë së 
Shtetit, Gardës së Republikës dhe protestuesve, si dhe shkatërrimi i disa automjeteve e 
ambjenteve para godinës së Kryeministrisë e dëmtimi në masë i disa paisjeve të
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strukturave policore, për të cilat Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka filluar 
procedimin penal.

Nga verifikimet e bëra dhe dokumentacioni i administruar rezulton se:

 Janë plagosur me mjete të forta gjithsej 78 punonjës policie të rendit publik dhe 
16 punonjës policie të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë.

 Janë dëmtuar 83 mburoja policie, 52 skafandra mbrojtëse, 25 shkopinj gome, 4 
automjete policie.

 Janë djegur 5 automjete policie si dhe 3 automjete private
 Janë plagosur 37 persona demostrues, 11 prej të cilëvei janë nënshtruar 

ekspertimit mjeko – ligjor.

Tabelë statistikore në lidhje me pasojat e demostratës

Persona të 
vrarë

Persona të plagosur Automjete të djegura dhe pajisje të  
dëmtuara

4 shtetas - 78 punonjës policie të rendit
      publik

- 16 punonjes të F.N.SH-ve

- 80 punonjës të Gardës së
Republikës

- 37 demostrues (11 persona  
       me vendim ekspertimi)

- 5 automjete policie të djegura

- 4 automjete policie të dëmtuara

- 3 automjete civile të djegura

- 83 mburoja policie

- 52 skafandra mbrojtëse

- 25 shkopinj gome

Me qëllim identifikimin e personave që kanë ushtruar dhunë ndaj punonjësve të 
policisë  dhe kanë shkatërruar pronën, Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë, u ka dërguar 
të gjithë Drejtorive të Policisë së Qarqeve materialet filmike (CD), të regjistruar gjatë 
zhvillimit të demonstratës së datës 21.01.2011

Strukturat e Policisë së Shtetit me datë 21.01.2011, 22.01.2011 dhe në vazhdim kanë 
kryer veprime procedurale, duke referuar në Prokurori, materiale procedurale në 
ngarkim të 126 shtetasve, për veprat penale; “Kundërshtimit të punonjësit të policisë të 
rendit publik”, “Goditjes për shkak të detyrës” dhe “Shkatërrim i pronës”, parashikuar 
nga nenet 236, 237, 150 dhe 25 të Kodit Penal. 
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Strukturat e Policisë së Shtetit, kanë arrestuar në flagrancë 113 persona për veprat 
penale të sipërpërmendura, të cilët gjatë vlerësimit të masës së sigurisë nga Gjykata e 
Rrethit Gjyqësor Tiranë, të gjithë këto arrestime janë vlerësuar të ligjshme nga kjo 
gjykatë, duke dhënë masa sigurie, si me poshtë:

- 14 shtetas  –  “arrest në burg ”
- 22 shtetas  -  “20 ditë arrest në burg”
-   4 shtetas  -  “15 ditë arrest në burg”
- 2 shtetas  -  “arrest në shtëpi”
- 84 shtetas  -   “detyrim për tu paraqitur në policinë gjyqësore”

Strukturat e posaçme të hetimit dhe parandalimit të krimeve në Drejtoritë e Policisë në 
Qarqe, kanë kryer identifikimin nëpërmjet materialeve filmike të personave pjesëmarrës 
në demonstratë, që kanë kryer veprime të dhunshme dhe kanë bërë referimin në 
prokurori për veprat penale të parashikuara nga nenet 236, 237, 150 dhe 25 të Kodit 
Penal. Prokuroria bazuar në këtë dokumentacion ka nxjerrë urdhër ndalimi për 13 
shtetas, të cilat janë ekzekutuar nga strukturat e Policisë së Shtetit.   

Për kryerjen e veprimeve procedurale në mbështetje të grupit hetimor të krijuar nga 
Prokuroria e rrethit Gjyqësor Tiranë, strukturat e Drejtorisë së Policisë Qarkut Tiranë,
kanë angazhuar gjithsej 122 punonjës policie, nga të cilët 55 specialistë të strukturave të 
posaçme të hetimit e parandalimit të krimit, 36 ndihmës specialistë për hetimin e 
parandalimin e krimit dhe 31 ndihmës specialistë gjyqësor. 

Në përmbushje të detyrimeve për hetimin e plotë dhe të gjithanshëm të çështjes, nga 
DPQ Tiranë, u është bërë thirrje të gjithë qytetarëve për të dëshmuar pranë strukturave 
të Policisë së Shtetit, në lidhje me dëmtimet e pronës, shëndetit apo çdo pasoje tjetër e 
ardhur si shkak i kryerjes së veprimeve të dhunshme para, gjatë dhe pas zhvillimit të 
demonstratës së datës 21.01.2011. 

Salla e Drejtimit dhe Komandimit në Drejtorinë e Policisë Qarkut Tiranë, në zbatim të 
planit të masave, ka patur detyrimin e koordinimit të veprimeve të strukturave të 
Policisë se Shtetit të angazhuara me shërbim gjatë demostratës.

Nga këqyrja e  Librit të Pasqyrimit të Urdhrave të Shërbimeve të Përforcuara Viti 2011, 
konstatohet se lidhur me ngjarjet e 21 janarit janë dhënë disa urdhra, ku veçojmë disa 
prej tyre si :

 Datë 21.01.2011 ora  10:40, me porosi të 630 të gjitha shërbimet kalojnë në kanalin 
11 të radios dhe vetëm 630, 631 dhe 632 do të komunikojnë në kanalin 51.

 Date 21.01.2011 ora 11:55 me porosi të 630 shefat e komisariateve takim tek Hotel 
“Rogner”.
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 Nga ora 13:55 deri në orën 14: 15 janë raportuar nga shërbimet e vendosura në 
vendgrumbullimet e protestuesve, informacione mbi lëvizjen e turmave.

 Në orën 14:55 në kanalin 11 njofton 630 qe 640 e komisariateve të organizojnë 
forcat që të mos qëndrojne të shpërndara.

 Në orën 15:25, 15:55 jep urdhër 630 që një zjarrfikese të kalojë tek sheshi “Nënë 
Tereza” dhe një tjetër tek “Piramida”.

 Në orën 16:00 njoftohet nga 620 se ka të dëmtuar punonjës policie dhe punonjës 
të Gardës së Republikës dhe se duhet të afrohet një ambulancë.

 Në orën 16:10 njofton 635/1 se nga rruga e Ambasadës së Republikës së Serbisë 
po afrohet drejt sheshit nje grup i pajisur me shishe benzine.

 Në orën 16:20 njofton 620 se duhet të kontakohet salla e emergjencave e DPPSH 
dhe Garda e Republikës, për përdorimin e nje helikopteri për hedhjen e lëndëve 
lakrimogjene mbi protestuesit.

 Në orën 16:40 njofton 630, të njoftohet Garda për të mos qëlluar me armë se 
turmat po tërhiqen drejt selisë së Partisë Socialiste.

 Ora 17:10 njofton 630, të raportohet gjendja e personave të shoqëruar në çdo 
komisariat te Tiranës.

 Ora 17:15 njofton 630 për shpërndarjen e të shoqëruarve që gjenden në 
Komisariatin Nr. 1 në të gjithë komisariatet e tjera.

 Ora 17:35 urdhëron 630, për përforcimin e shërbimeve tek Morgu i Tiranës.
 Ora 17:43 urdhëron 630 për dërgimin e një shërbimi policor të Komisariatit Nr. 

3, tek Spitali Ushtarak.
 Ora 18:44 urdhëron 630, që të punohet me të gjithë personat e shoqëruar në 

komisariate dhe të mos përdoret dhunë,për shkak të ngarkesës psikologjike të 
punonjesve të policisë shkaktuar nga dhuna e përdoruar ndaj tyre, gjatë 
demostratës. 

 Ora 20:46 me porosi të 630 dhe me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë 
së Shtetit të kalojnë në gadishmëri të gjitha forcat e Policisë.  

 Nga ora 22:15 deri në orën 23:20 janë dhëne disa urdhra në lidhje me masat e 
marra për kontrollin e personave dhe mjeteve te dyshuara për veprime 
kriminale.

Me shkresë Nr. 430/26, datë 25.01.2011, Drejtori i Policisë Qarkut Tiranë, në funksion të 
Planit të Masave Nr. 430/9, i ka kërkuar Raport Analitik, për ngjarjen e 21 Janarit, të 
gjitha strukturave vartëse të D.P.Q, Tiranë.

Me shkresë Nr. 430/43, date 28.01.2011, D.P.Q.Tiranë dërgon në Departamentin e 
Sigurisë Publike në D.P.P.Shtetit, analizën e bërë për ngjarjen e datës 21.01.2011, si dhe 
problemet e konstatuara si rezultat i disa të metave dhe mangësive.
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Me shkresë Nr. 348/1, datë 25.01.2011, Zv/Drejtori i Përgjithshem për Sigurinë Publike, 
i kërkon Drejtorise së Policisë Qarkut Tiranë, Drejtorise së FLO-së, Drejtorisë së Sigurisë 
Publike dhe Drejtorisë së Policisë Rrugore, zhvillimin e analizës për veprimin e 
strukturave të Policisë gjatë menaxhimit të demostratës së datës 21.01.2011. 

Në përfundim, grupi inspektimit kreu verifikimet e duhura lidhur me faktin nëse ka 
patur ankesa nga qytetarët për përdorimin e dhunës nga punonjësit e policisë sështetit, 
gjatë demostratës së datës 21.01.2011 dhe në vazhdim, nga ku konstatoi se:

- Nuk është bërë asnjë ankesë në formë verbale apo shkresore në Policinë e Shtetit
- Nuk është bërë asnjë ankesë në Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm, për tejkalim kompetencash 
apo ushtrim dhune nga strukturat e Policisë së Shtetit.

Gjithashtu, grupi inspektimit administroi dhe rekomandimin e Avokatit të Popullit, i 
cili i është dërguar per njohje Ministrisë së Brendshme. Kjo shkresë trajton sjelljen dhe 
zbatimin e procedurave nga strukturat e Policisë së Shtetit, gjatë shoqërimit, ndalimit 
dhe arrestimit të protestuesve për ngjarjet e 21 janarit. 
Pavarësisht se në rekomandimin e Avokatit të Popullit përmendet që protestues të 
ndryshëm janë keqtrajtuar nga struktura të veçanta të Policisë së Shtetit, gjatë 
verifikimeve të bëra nga grupi inspektimit, nuk u gjeten prova, fakte apo evidenca 
konkrete, për të vërtetuar një gjë të tillë.

Megjithatë, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm në zbatim  të detyrimeve të tij ligjore, 
për ti garantuar komunitetit një polici të përgjegjshme, transparente dhe në përputhje 
me standartet, është në shërbim të qytetarëve për të administruar dhe ndjekur çdo 
ankesë, ndaj çdo punonjësi të Policisë së  Shtetit, pavarësisht gradës dhe funksionit.

Shënime:

 Të dhënat dhe konkluzionet që parashtruam më lart, mbështeten në provat shkresore dhe 
intervistat e ndryshme, që janë pjesë e këtij raporti.

 Dokumentacioni që është administruar nga grupi i inspektimit në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Drejtorinë e Policisë Qarkut Tiranë dhe Reparteve 
FNSH, është fotokopje e  njehsuar me origjinalin me vulën e institucionit përkatës.
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V.Konkluzione

Në përfundim të inspektimit, u arritën këto konkluzione kryesore:

 Masat paraprake organizative të ndërmarra nga strukturat e Policisë së Shtetit 
lidhur me demostratën e datës 21.01.2011, përgjithësisht kanë rezultuar konform 
ligjeve dhe akteve nënligjore që normojnë veprimtari te tilla. 

 Konstatohet një performancë jo e mirë e strukturave të Policisë së Shtetit, në
mbledhjen infomacionit në kohën e duhur që të paraprinte marrjen e masave të 
duhura nga Policia e Shtetit, për përballimin e situatës së krijuar.

 Studimi dhe rikonjicioni i terrenit përreth godinës së Kryeministrisë nuk është 
bërë i plotë, gjë që solli dhe mos mbulimin me shërbim policie të gjithë  
perimetrit të jashtëm të godinës së Kryeministrisë. 

 Nuk ka funksionuar mirë, zinxhiri vertikal i komandimit nëpërmjet kanaleve të 
komunikimit, nga drejtuesit në bazë, madje për nje periudhë të konsiderueshme 
nuk ka patur fare komunikim.

 Vendosja e drejtuesve të operacionit  ishte jo e drejtë, pasi ata ishin vendosur në 
kordonin e parë, gjë që solli kufizim të fushëpamjes duke mos arritur të  
kontrollohen të gjitha shërbimet e dislokuara.

 Efektivat e Shërbimeve të Rendit dhe të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë, nuk 
ishin të pajisura plotësisht më pajisje speciale e mjete mbrojtëse si; kaska 
mbrojtëse, mburoja policie, veshje për mbrojtje ndaj goditjeve me sende të forta, 
lëndë kimike (sprajt lotsjellës individual, granata me gaz CN, fishekë me gaz 12 
mm dhe 40 mm), automjete ujëhedhës, të cilat në të tilla raste janë të 
domosdoshme dhe të detyrueshme për përmbushjen e detyrës.

 Vendosja e shërbimeve të Policisë në orën 11.00, tek godina e Kryeminitrisë tre 
orë para zhvillimit të protestës, ishte e parakohshme dhe për pasojë solli lodhjen 
e forcave.

 Pununjësit e shërbimeve të rendit dhe sigurisë publike, nuk janë trajnuar për 
përballimin e situatave të tilla.

 Nuk është përdoruar forca në momentin e duhur dhe në mënyrë të 
përshkallëzuar nga forcat e Policisë së Shtetit, madje në disa raste, sidomos gjate 
shpërndarjes së protestuesve, përdorimi i mjeteve të forcës (shkopinj gome), ka 
qene i panevojshëm.
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 Nuk ka rezultuar efektiv përdorimi i lëndëve lakrimogjene dhe i automjeteve 
ujëhedhës, ndaj protestuesve.

 Punonjësit e policisë që kishin në përdorim këto pajisje, treguan paaftësi  
profesionale gjatë përdorimit të tyre.

Megjithë punën e bërë nga strukturat e inspektuara, duam të sjellim në vëmendjen e 
tyre disa rekomandime, zbatimi i të cilave mendojmë se do të përmirësojë edhe më 
tej punën  e strukturave të policisë së shtetit, në situata të ngjashme.

VI. Rekomandime

1. Të zbatohen me përpikmëri kërkesat eLigjit Nr. 8773, datë 23.04.2011 “Për 
Tubimet”, konkretisht:

- Struktura përkatëse policore të shprehet zyrtarisht për garantimin ose 
ndalimin e zhvillimit të tubimeve.

- Të caktohet oficeri përgjegjës për të ndihmuar dhe vëzhguar zhvillimin e 
tubimit.

- Të bëhen filmime dhe fotografime të sakta dhe kronologjike të zhvillimit të 
tubimit.

2. Të përmirësohet puna parandaluese e strukturavetë Policisë së Shtetit, për:

- Marrjen e informacioneve në kohë.
- Planifikimin e forcave dhe dislokimin e tyre në bazë të informacioneve 

paraprake të siguruara.
- Identifikimin dhe evidentiminnë kohë të personave me precedent 

kriminaldhe penal, për të cilët ka të dhëna që mund të përfshihen në akte të 
dhunshme.

- Studim dhe rikonicjon i plotë i vendit ku do zhvillohet  tubimi.

3. Të merren masa të menjëhershme për pajisjene strukturave të rendit publik dhe 
Forcat e Ndërhyrjes se Shpejtë me mjetet  e nevojshme logjistike, për përballimin 
e situatave të tilla.

4. Të parashikohen trajnimet e duhura për struktura të veçanta të Policisë së Shtetit, 
për të përballuar situata te tilla.
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5. Të hartohen plane masash me detyra të qarta dhe përgjegjesi konkrete, për gjithë
punonjësit e PSH-së që angazhohen në veprimtari të tilla.

6. Të sigurohen mjete efektive dhe kanale të qarta komunikimi vertikalisht dhe 
horizontalisht, ndërmjet strukturave të Policisë se Shtetit, gjatë zhvillimit të 
demostratave.

7. Të sigurohet dhe instalohet një server qëndror, për regjistrimin e gjithë 
komunikimeve ndërmjet punonjësve të Policisë së Shtetit, gjatë zhvillimit të 
këtyre operacioneve policore.

8. Të bëhen studime të hollësishme në lidhje me ndryshimin e strukturës organike 
dhe rialokimin e burimeve njerëzore me qëllim  rritjen e numrit të FNSH-ve, në 
përpjestim të drejtë me numrin e përgjithshëm të forcave të Policisë së Shtetit.

9. Grupet e monitorimit që parashikohen në plane masash duhet të kontrollojnë 
dhe drejtojnë operacione të tilla nga vendkomanda të posaçme, në mënyrë që 
drejtimi dhe kontrolli i situatës të jetë efektiv dhe efiçent.

10. Përdorimi i forcës duhet të jetë në proporcion me shkallën e rrezikshmërisë dhe  
nuk duhet te kapërcejë kufijtë e nevojës për situatën e paraqitur.

11. Të zbatohen me rigorozitet Procedurat Standarte të Punës, në lidhje me 
përdorimin e pajisjeve speciale (situata e të papriturave), të përdorimit të gazit 
lotsjellës dhe përdorimit të automjeteve ujëhedhës.

12. Të respektohen me përpikmëri të drejtat dhe liritë themelore të njeriut nga ana e 
strukturave të Policisë së Shtetit, gjatë shoqërimit, ndalimit dhe arrestimit.
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TABELË SHTOJCË  ( Fjalor i termave )

Shkurtimi Përshkrimi 

RSH Republika e Shqipërisë

SHKB Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm

PSH Policia e Shtetit

DPPSH Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

DPQ Drejtoria e Policisë së Qarkut

Proc.Stand.Punës Procedurat Standarte të Punës

Kom.Pol Komisariat Policie

FLO Forcat Lëvizëse Operacionale

FNSH Forcat e Nderhyrjes së Shpejtë

IEVP Instituti i ekzekutimit të vendimeve penale

630 Drejtori i Policisë së Qarkut

631 Zv. Drejtori i Policisë së Qarkut për hetimin e krimit

632 Zv. Drejtori i Policisë së Qarkut për rendin dhe sigurinë 

640 Shefat e Komisariateve

620 Drejtoria e Koordinimit dhe Kontrollit të Territorit, në 
D.P.P. Shtetit

VII. Foto Përshkruese

Në këtë raport inspektimi jane integruar dhe foto të ndryshme në mënyrë kronologjike 
të demostratës së datës 21.01.2011, për të ilustruar sa më mirë dhe për të treguar 
vizualisht gjithë veprimtarinë e strukturave të Policisë së Shtetit.
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Foto Nr.1 – Protestues duke u mbledhur ne hyrje të qytetit te Tiranës;

Foto Nr. 2 - Protestuesit duke levizur  nga rrugë të ndryshme të Tiranës 
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Foto Nr .3 dhe 4  - Forcat e Policisë së Shtetit perpara dislokimit;

Foto Nr. 5 dhe 6 - Forcat e Policisë së Shtetit të dislokuara pranë godinës së Kryeministrisë;
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Foto Nr. 7 – Protestuesit në hyrje te bulevardit “Deshmorët e Kombit”;

Foto Nr. 8- Protestuesit drejt bulevardit “Deshmorët e Kombit”;

Foto Nr. 9 – Mberritja e protestuesve të parë, përpara godinës së Kryeministrisë;
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Foto Nr.10 – Elementët e parë të dhunës së ashpër kundër kordonit të parë të forcave të Policisë 
së Rendit;
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Foto Nr.11- Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë në veprim për të neutralizuar turmën;

Foto Nr.12- Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë te dislokuar,  pas dhunës së ushtruar;
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Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm
Raport “Mbi  menaxhimin e situatës nga strukturat e Policisë së Shtetit para, 
gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011.

Foto Nr.13, 14, 15 - Protestuesit që kanë hypur në murin rrethues të godinës së Kryeministrisë;
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Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm
Raport “Mbi  menaxhimin e situatës nga strukturat e Policisë së Shtetit para, 
gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011.

Foto Nr. 16 - Automjetet te PSH-së dhe automjete private duke u djegur;
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Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm
Raport “Mbi  menaxhimin e situatës nga strukturat e Policisë së Shtetit para, 
gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011.

Foto Nr. 17 – Porta Nr.1  e godinës së  Kryeministrisë e pambuluar me forca policore;

Foto Nr. 18- Protestuesit duke shkatërruar automjete;
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Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm
Raport “Mbi  menaxhimin e situatës nga strukturat e Policisë së Shtetit para, 
gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011.

Foto Nr. 19 – FNSH-të gjatë veprimit në  pjesën lindore të godinës së Kryeministrisë;

Foto Nr. 20 - Automjetet Ujehedhës, në veprim;
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Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm
Raport “Mbi  menaxhimin e situatës nga strukturat e Policisë së Shtetit para, 
gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011.

Foto Nr. 21, 22  - Forcat e Policisë së Shtetit të papajisur me mjetet mbrojtëse, nën efektin e 
lëndëve lakrimogjene;
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Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm
Raport “Mbi  menaxhimin e situatës nga strukturat e Policisë së Shtetit para, 
gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011.

Foto Nr.23- Forcat e Policisë së Shtetit, pas hedhjes se ujit;

Foto të ndërhyrjes së forcave  të policisë për shpërndarjen dhe shoqërimin e 
demostruesve;
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Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm
Raport “Mbi  menaxhimin e situatës nga strukturat e Policisë së Shtetit para, 
gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011.
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Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm
Raport “Mbi  menaxhimin e situatës nga strukturat e Policisë së Shtetit para, 
gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011.
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Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm
Raport “Mbi  menaxhimin e situatës nga strukturat e Policisë së Shtetit para, 
gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011.
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Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm
Raport “Mbi  menaxhimin e situatës nga strukturat e Policisë së Shtetit para, 
gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011.

FALENDERIM

Grupi i inspektimit i Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm falenderon Drejtorin e 
Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, drejtuesit dhe punonjësit e strukturave të varësisë për 
bashkëpunimin, mirëkuptimin dhe gadishmërinë e treguar gjatë zhvillimit të inspektimit.

Ky raport i përpiluar në 46 faqe është bazuar në parimet e përgjegjshmërisë, 
paanshmërisë dhe transparencës.

Përgjegjësi i Sektorit të Inspektimit

Florian SULEJMANI  

Përgjegjësi i Sektorit të Drejtimit
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Inspektore
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Hetues i parë
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RAPORT – INSPEKTIMI





“MBI MENAXHIMIN E SITUATËS NGA STRUKTURAT E POLICISË SË SHTETIT, PARA, GJATË DHE PAS DEMOSTRATËS SË DATËS 21.01.2011”











Tiranë, më  17.05.2011


Në zbatim të Urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm të SHKB-së Nr. 82/1, datë 04.02.2011 “Për kryerjen e Inspektimit të jashtëzakonshëm në strukturat e Policisë së Shtetit” dhe Protokollit të Inspektimit Nr. 82/2, datë 04.02.2011, dërguar me shkresën Nr. 82 datë 04.02.2011, Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, u zhvillua inspektim i jashtëzakonshëm ne strukturat e Policise se Shtetit.



OBJEKTI :



“Inspektim i menaxhimit të situatës nga strukturat e Policisë së Shtetit, para, gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011”



Inspektimi kaloi nëpër fazën e planifikimit ku do të përqëndrohej inspektimi, metodologjisë që do të përdorej, si dhe identifikimin real të performancës së strukturave të Policisë së Shtetit, para, gjatë dhe pas demostratës së 21 janarit 2011.

PERIUDHA E INSPEKTUAR :  Janar  2011



KOHA E KRYERJES SE INSPEKTIMIT :  08.02.2011 – 08.03.2011 



QËLLIMI I INSPEKTIMIT :



Të evidentojë, të analizojë dhe vlerësojë me objektivitet, performancën e strukturave të Policisë së Shtetit para, gjatë dhe pas demostratës së 21 janarit, si dhe dhënien e rekomandimeve konkrete, se si strukturat e Policisë së Shtetit, mund të përmirësojnë kryerjen e detyrave në situata të ngjashme.



OBJEKTIVAT :



1. Vlerësimi i menaxhimit të situatës, para, gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011.

1. Evidentimi i problematikave, para, gjatë dhe pas demostratës.

1. Dhënia e feed-backut (opinionit) nëpërmjet rekomandimeve dhe sugjerimeve për përmirësimin e punës në të ardhmen.



PËRBËRJA E GRUPIT TË INSPEKTIMIT :



1. Florian SULEJMANI  

2. Rita GJATI

3. Enkel MUSAJ

4. Fatos BALLA

5. Oltion REÇI

6. Altin MORINA



BAZA LIGJORE :



1. Ligji nr. 10002, datë 06.10.2008 “Për Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm në Ministrinë e Brendshme”.



1. Udhëzimi nr. 187, datë 03.06.2010 “Për Procedurën e Kryerjes së Inspektimeve nga Drejtoria e Inspektimit e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm”.



1. Udhëzimi nr. 114, datë 12.04.2010 “Për procedurat e mbledhjes së të dhënave dhe bashkërendimin e punës së Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm me Policinë e Shtetit dhe strukturat e tjera të Ministrisë së Brendshme”.



1. Urdhri i Drejtorit të Përgjithshëm të SHKB-së Nr. 82/1, datë 04.02.2011 “Për  kryerjen e Inspektimit të jashtëzakonshëm në strukturat e Policisë së Shtetit”





FUSHA E ZBATIMIT :Ka të bëjë me menaxhimin e procedurave të zbatuara nga strukturat e Policisë së Shtetit, para, gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011, në mbështetje të:



· Ligjit Nr. 9749, datë 04.06.2007 “Për Policinë e Shtetit”



· Ligjit Nr. 8773, datë 23.04.2011 “Për Tubimet”.



· LigjitNr. 7895, datë 27.01.1995 “Për Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë”.



· Ligjit Nr. 7905, datë 21.03.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”.



· Ligjit Nr. 8677, datë 02.11.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore”.



· Ligjit Nr. 8290, datë 24.02.1998, “Për përdorimin e armëve të zjarrit”.



· Urdhrit Nr. 1891, datë 07.12.2007, i Ministrit të Brendshëm, “Për miratimin e Rregullores së Funksionimit të Strukturave Speciale Operacionale”.



· Urdhrit Nr. 47, datë 22.01.2009, i Ministrit të Brendshëm, “Për organikën e armatimit, mjeteve, materialeve dhe pajisjeve speciale të punonjësit të policisë”.



· Urdhrit Nr. 1417, datë 11.12.2009, i Drejtorit të Përgjithshëm të  Policisë së Shtetit, “Për miratimin e Procedurave Standarde të Departamentit të Sigurisë Publike”.



· Urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së shtetit  Nr. 31, datë 19.01.2011 “Përkalimin në Shërbim të Përforcuar të strukturave të policisë së shtetit dhe zbatimin e masave për garantimin e rendit dhe sigurisë publike.



· Urdhrit i Drejtorit të Pergjithshëm të Policisë së Shtetit  Nr. 32, datë 19.01.2011 “ Për monitorimin e masave të marra nga Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë, për garantimin e rendit dhe sigurisë publike para, gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011”.



· Planit të masave Nr. 430/9,datë 19.01.2011, miratuar nga Drejtori i Policisë së Qarkut Tiranë.





METODOLOGJIA E INSPEKTIMIT :



Ky inspektim u zhvillua duke u bazuar në mbledhjen e informacionit nëpërmjet intervistave të zhvilluara me punonjës të Policisë së Shtetit, të nivelit drejtues dhe zbatues dhe verifikimin e procedurave te ndjekura nga strukturat e Policisë së Shtetit.



BURIMET :



1. Administrimi, kqyrja dhe vlerësimi i dokumentacionit.

1. Të dhëna, pamje filmike të transmetuara nga mediat.

1. Intervistime me punonjës të strukturës policore të niveleve të ndryshme.

1. Fotografi

1. Intervistime me qytetarë

Pas zgjedhjeve parlamentare të qershorit 2009, si rezultat i kontestimeve të vazhdueshme të këtyre zgjedhjeve, u zhvilluan një sërë protestash të organizuara nga opozita, të cilat kulmuan në demostratën  e 21 janarit 2011.

Duke marrë shkas nga zhvillimet, përmasat dhe pasojat e kësaj demostrate, ku u vranë 4 shtetas dhe u plagosën disa të tjerë, përfshirë edhe shumë punonjës policie dhe punonjës të Gardës së Republikës, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm, në Ministrinë e Brendshme, në zbatim të detyrimeve ligjore ka ndërmarrë një inspektim të jashtëzakonshëm në strukturat e Policisë së Shtetit, për të vlerësuar zbatimin e procedurave  standarte të punës, para, gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011.



Ky raport do të ndahet në 7 pjesë kryesore :



· Masat Paraprake dhe Organizative

· Përshkrim i ngjarjeve

· Intervistime

· Masat pas protestës

· Konkluzione 

· Rekomandime

· Foto përshkruese





I. Masat Paraprake dhe Organizative





Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit më datën 17.01.2011, u ka dërguar të gjithë drejtorive të policisë së qarqeve Letër - Porosinë Nr. 235, datë 17.01.2011, “Mbi marrjen e masave në lidhje me mbarëvajtjen e tubimeve”. Kjo Letër – Porosi ngarkonte me detyra të gjitha strukturat e policisë për marrjen e masave për sigurimin e informacioneve mbi pjesëmarrjen në tubim të personave me precedentë kriminal, të cilët mund të aktivizoheshin për kryerjen e trazirave dhe incidenteve të tjera gjatë demonstratës të paralajmëruar me datë 21.01.2011. 



Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me telegramin Nr. 240, datë 18.01.2011, ka urdhëruar Drejtoritë e Policisë në Qarqe, për të organizuar punën parandaluese dhe evidentuar personat me precedentë kriminal e penal, për mbajtjen e tyre në kontroll, duke koordinuar punën me Drejtorinë e Policisë Qarkut Tiranë, për mbarëvajtjen e demonstratës së datës 21.01.2011.



Departamenti Kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda me shkresën Nr. 82, datë 18.01.2011, i ka kërkuar Shërbimit Informativ të Shtetit bashkëpunim në shkëmbimin e informacionit, për parandalimin e akteve të mundshme kriminale, gjatë demonstratës që do të zhvillohej nga opozita më datë 21.01.2011.



Më datë 19.01.2011, ka dalë Urdhri i Drejtorit të Përgjithshëm të PSH-sëNr. 31, datë 19.01.2011 “Për kalimin në Shërbim të Përforcuar të strukturave të Policisë së Shtetit dhe zbatimin e masave për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, para, gjatë dhe pas zhvillimit të demostratës së datës 21.01.2011 në Tiranë”, sipas të cilit urdhëronte të gjithë strukturat e Policisë së Shtetit të kalonin në shërbim të përforcuar duke planifikuar dhe organizuar shërbime 12 orëshe.



Po më datë 19.01.2011, ka dalë Urdhri i Drejtorit të Përgjithshëm të PSH-sëNr. 32, datë 19.01.2011 “ Për monitorimin e masave të marra nga Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë, për garantimin e rendit dhe sigurisë publike para, gjatë dhe pas demostratës së datës 21.01.2011”. Në zbatim të këtij urdhri, Departamenti për Sigurinë Publike dhe Departamenti Kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda, ngritën grupe pune për monitorimin nga afër të masave të marra nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë dhe të strukturave vartëse.



Me shkresë Nr. 174/1, datë 20.01.2011, Shërbimi Informativ i Shtetit ka kthyer përgjigje ku në esencë thuhet: “Jemi të gatshëm për bashkëpunim dhe nëse do të konstatohen informacione, do të bashkëpunojmë”. 



Nga verifikimi i dokumentacionit në D.P.P.SH rezultoi që, për datën 21.01.2011, nuk ka ardhur asnjë informacion nga Shërbimi Informativ i Shtetit.



Informacionet 



Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë me shkresë Nr. 430/7, datë 18.01.2011, ka informuar D.P.P. Shtetit, se nga organizatorët dhe përkrahësit e Partisë Socialiste do goditet me mjete të forta, si gurrë, vezë, në drejtim të godinës së Kryeministrisë. Në miting do të marrin pjesë militantë të dhunshëm nga rrethet, të cilët kanë tendenca për të krijuar trazira gjatë mitingut. Më problematikët do të jenë ata të ardhur nga rrethet Shkodër, Laç, Mamurras, Fier, Berat dhe Vlorë. Gjatë mitingut do të vendosen në mes të protestuesve në vende të ndryshme makina të vjetra, të cilat do të digjen. Gjithashtu, do të bëhet bllokimi i bulevardit duke hedhur plehra me makina si dhe do të shkatërrohen mjetet e drejtuesve të ministrive të ndryshme dhe mjetet që do të jenë të parkuara pranë institucioneve shtetërore në Tiranë.



D.P.Q, Tiranë me shkresë Nr. 408/2, datë 18.01.2011,  ka informuar D.P.P. Shtetit, se organizatorët dhe militantët më datë 21.01.2011, do të ngrenë çadra në rrugët hyrëse dhe dalëse që lidhin kryeqytetin me zonat e tjera të vendit. Në miting mund të marrin pjesë persona që për shkak të detyrës mbajnë armë zjarri, të cilët janë kryesisht punonjës të policisë bashkiake dhe të inspektoratit të policisë ndërtimore. Gjithashtu është planifikuar një skenar i bllokimit të bulevardit përballë ish-Hotel Dajtit, me qëllim paralizimin e transportit rrugor, rrethimin nga turma njerëzish të godinës së Kryeministrisë dhe të pallatit ku jeton familja e Kryeministrit, me qëllim mosfunksionimin normal dhe paralizimin e punës së qeverisë.



Drejtoria e Policisë Qarkut Durrës me shkresë Nr. 442, datë 19.01.2011, ka informuar D.P.P. Shtetit, për pjesëmarrje në miting të punonjësve të Bashkisë Durrës dhe elementë me precedentë kriminal.



Drejtoria e Policisë Qarkut Fier me shkresë Nr. 235/1, datë 20.01.2011, ka informuar D.P.P. Shtetit, se militantëve që do të marrin pjesë në miting u është kërkuar nga deputetët që të kenë me vete sende dhe mjete të forta, si shkopinj, shishe me benzinë, vezë, domate dhe me këto mjete do provokojnë punonjësit e Policisë së Shtetit në detyrë, me qëllim destabilizimin e situatës. Në miting do të marrin pjesë edhe persona me precedentë kriminal.



Drejtoria e Policisë Qarkut Shkodër me shkresë Nr. 301/2, datë 20.01.2011, ka informuar D.P.P. Shtetit, për organizimin dhe mënyrën e lëvizjes ë protestuesve në drejtim të Tiranësme autobusë dhe furgona, ndër ta ka dhe persona të dhunshëm dhe me precedentë kriminal.  



Ministria e Drejtësisë me shkresë Nr. 16/1, datë 24.01.2011, ka informuar  D.P.P. Shtetit, se më datën 21.01.2011, disa të dënuar, të cilët vuajnë dënimin në IEVP të ndryshme, në bashkëpunim me persona të tjerë po kryejnë veprime konkrete dhe janë në fazën përgatitore për konsumimin e veprave penale “Largim i të burgosurit nga vendi i qëndrimit”dhe “Dhënie ndihmë e të burgosurit për largim”.



D.P.Qarkut, Tiranë me shkresën Nr. 430/7, datë 19.01.2011, ka informuar Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, se:



· Gjatë zhvillimit të demonstratës me datë 21.01.2011 do të ketë akte të dhunshme ku do të përdoren sende të forta dhe gurë ndaj punonjësve të policisë dhe godinës së Kryeministrisë, do të ketë persona me tendenca për të krijuar trazira kryesisht nga rrethet Shkodër, Berat, Laç, Fier dhe Vlorë.

· Anëtarë dhe simpatizantë të Partisë Socialiste, të Degës Tiranë dhe ato të degëve në rrethe, në takimet e zhvilluara janë shprehur se do të organizonin  një revoltë mbarë popullore, me një pjesëmarrje sa më të madhe me qëllim rrëzimin e pushtetit.

· Personat pjesëmarrës do të jenë të pajisur me gurë, vezë, etj, me qëllim goditjen e punonjësve të policisë dhe të godinave të institucioneve shtetërore.

· Do të shkatërrohen mjetet e drejtuesve të Ministrive që mund të jenë në qarkullim, mjetet e parkuara para institucioneve kryesore të vendit, si dhe do të merren mjete të vjetra të cilat do të digjen nga protestuesit në vende të ndryshme.

· Personat pjesëmarrës do të shajnë dhe do hedhin parullat; “Poshtë Krimineli”, do provokohet Policia me qëllim tensionimin e situatës dhe nxjerrjen e saj nga kontrolli.



     Gjithashtu, nga të dhënat e grumbulluara rezulton se, grumbullimi i njerëzve do të bëhet në hyrjet dhe rrugicat e Tiranës rreth orës 12.00, në disa drejtime dhe konkretisht:



· Rruga e Elbasanit, ku do të vijnë nga Qarqet, Korçë, Elbasan dhe Njësitë Bashkiake Nr. 1 dhe Nr. 2,

· Në hyrjen e rrugës “Irfan Tomini” (Pallati me Shigjeta), qarqet Vlorë, Gjirokastër, Fier, Berat dhe Njësia Bashkiake Nr. 6,

· Në zonën e “Zogut të Zi”, do të grumbullohet Qarku i Durrësit.

· Tek “Stacioni i Trenit”, do të grumbullohen qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë dhe Dibër, ku nga të dhënat rezulton se kjo do të jetë pika më e nxehtë e pjesëmarrësve në këtë tubim.



Nga i gjithë materiali i administruar, konstatohet se, jo të gjitha Drejtoritë e Policisë në Qarqe kanë dërguar informacion në zbatim të Letër – Porosisë Nr. 235,datë 17.01.2011 të Drejtorit Përgjithshëm të Policisë së Shtetit “Mbi marrjen e masave në lidhje me mbarëvajtjen e tubimeve. Gjithashtu, informacionet e marra nga strukturat e Policisë së Shtetit, datojnë në 18, 19 dhe 20 janar 2011, duke mos marrë në kohë masat parandaluese.



· Masat e marra nga Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë 



Duke marrë shkas nga publikimet në median elektronike dhe të shkruar dhe disa informacioneve që disponoheshin nga strukturat e Policisë së Shtetit lidhur me organizimin e një demonstrate nga ana e subjektit politik “Partia Socialiste e Shqipërisë” dhe meqenëse nga ana e këtij subjekti nuk ishte bërë njoftimi i policisë, Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë,  me shkresë Nr. 430/6, datë 19.01.2011, i ka kërkuar Kryetarit të Partisë Socialiste zotit Edi Rama, dërgimin e njoftimit me shkrim për organizimin e kësaj demostrate, sic prashikohet në pikat 1 dhe 2, të nenit 5, të Ligjit nr. 8773, datë 23.04.2011, “Për Tubimet”. 



Në përgjigje të kërkesës së mësipërme, Partia Socialiste me shkresën Nr. 2, datë 19.01.2011,me lëndë “Njoftim për tubim”, ka njoftuar, se simpatizantë të saj, më datë 21 Janar 2011, do tubohen në një demonstrim popullor paqësor me pjesëmarrjen e mijëra njerëzve.



Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë i ka kthyer për plotësim organizatorit dhe drejtuesit të tubimit shkresën Nr. 2, datë 19.01.2011 “Njoftim për tubim”,  pasi njoftimi i bërë nga ana tyre, për zhvillimin e demostratës në datë 21.01.2011, ora 13.00, nuk  përmbante elementët e parashikuar në Ligjin nr. 8773, datë 23.04.2011 “Për tubimet” dhe konkretisht;



· Përcaktimin e drejtuesit të tubimit dhe të ndihmësve të tij për mbarëvajtjen e tubimit, duke i pajisur ata me shenja dalluese, sipas përcaktimit në nenin 10, të ligjit nr. 8773, datë 23.04.2011 “Për Tubimet”.



· Përcaktimin e orës së përfundimit të tubimit dhe itinerarin e tij (nëse ka të tillë), pasi është domosdoshmëri për planifikimin e masave për mbarëvajtjen e këtij tubimi.





Asambleja e Partisë Socialiste, Dega Tiranë, me shkresën Nr. 3, datë 19.01.2011 “Njoftim për tubim”, ka dërguar në Drejtorinë e Policisë Qarkut Tiranë njoftim për zhvillimin e tubimit më datë 21.01.2011, por edhe ky njoftim nuk përmbushte kërkesat ligjore.



Konstatojmë që pas kësaj korespondence zyrtare, nuk rezulton që Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë të këtë nxjerrë vendim për zhvillimin e tubimit sipas pikës 1, të nenit 6 të ligjit Nr.8773, datë 23.04.2011 “Për Tubimet”, për garantimin dhe mbarëvajtjen e tij, ose të vendosë ndalimin e zhvillimit  të tubimit sic prashikon neni 8 i këtij ligji.



Në datë 19.01.2011, Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë ka hartuar Planin e Masave Nr. 430/9, me objekt “Zbatimin e masave për garantimin e rendit dhe sigurisë publike para, gjatë dhe pas zhvillimit tëdemostratës së datës 21.01.2011, ora 12.00, nëTiranë”.



Në këtë plan janë parashikuar detyra konkrete për sektoret në këtë Drejtori, në Komisariate, Njesinë Rajonale të Policisë Rrugore, Sektorit të Forcës së Posaçme, dhe Seksionit të Sallës së Drejtimit dhe Koordinimit. 



Gjithashtu, janë parashikuar dhe mënyrat e bashkëpunimit, bashkëveprimit, koordinimit të këtyre shërbimeve me strukturat e tjera, si Garda e Republikës, shërbimet policore të D.P.Qarqeve, Shkodër, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, Lezhë, Berat, Korçë, Gjirokastër, Dibër e Kukës, Njësinë Speciale të Antieksplozivit, Repartin Special RENEA, F.N.SH-të, 712 - Tiranë, 751 - Fier, 731 - Shkodër.



Në këtë Plan Masash janë dhënë në mënyrë të detajuar :



· Numri i punonjësve të Policisë të çdo Komisariati që do të angazhohen në mbarëvajtjen e kësaj proteste, si dhe njësitë mbështëtese policore që do të garantojnë rendin e sigurinë publike në zona të tjera të qytetit te Tiranës;

· Drejtuesit e çdo njësie të Policisë të planifikuar me shërbim;

· Vendet konkrete të dislokimit të shërbimeve policore;

· Armatimin personal që do të ketë çdo punonjës policie.

· Numrin dhe llojin e paisjeve speciale (Skafandra, mburoja, shkopij gome) që do të kenë shërbimet policore.

· Paisjet speciale ndihmëse që do të përdoren në rast precipitimi të situatës.



Në këtë plan theksohet  se futja në veprim e FNSH-ve, do të bëhet me kërkesë verbale të Drejtorit Policisë Qarkut Tiranë, ndërsa komandimi i tyre nga drejtuesit respektive. 



Gjithashtu theksohet së nëse protesta del jashtë kotrollit, Oficeri Përgjegjës për mbarevajtjen e tubimit ndërhyn duke komunikuar e negociuar me organizatorët e protestës.



Në plan përcaktohet se për vlerësimin e informacioneve, menaxhimin, komandimin e shërbimeve caktohet Postkomanda e përbërë nga:



· Drejtori i Policisë Qarkut Tiranë Saimir MUÇAJ.

· Drejtori për Rendin dhe Sigurinë Publike në Departamentin për Sigurinë Publike, Drejtues i Pare Ilia NASI.

· Komandanti i Gardës Gjeneral Ndrea PRENDI.

· Drejtori i FLO Drejtues i Parë Shemsi PREMÇI.

· Zv. Drejtori i Policisë Qarkut Tiranë për Sigurinë Publike, Drejtues Gjergji JORGO.

· Zv. Drejtori i Policisë Qarkut Tiranë për Hetimin e Krimit, Kryekomisar Dorian MUÇA.



Në këtë plan theksohet se drejtimi i përgjithshëm merret nga Drejtuesi i Operacionit, Drejtori i Policisë të Qarkut Tiranë dhe në rast të përfshirjes të një numri të madh policish vendore dhe shërbimesh të tjera policore, ai bashkërendon veprimet dhe konsultohet per manaxhimin e shërbimeve me Zv. Drejtorin e Pergjithshëm për Sigurine Publike ose dhe vetë Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.



Shefi i sektorit të rendit dhe sigurisë publike në D.P.Q.Tiranë me shkresë të datës 19.01.20111, informon Zv/Drejtorin e Rendit dhe Sigurisë Publike të Qarkut Tiranë, në lidhje me realizimin e disa detyrave të planit të masave, ku në veçanti në këtë informacion sqarohet se, shërbimet policore janë instruktuar qe të bëjnë kujdes të veçantë në mbajtjen dhe përdorimin e armatimit personal, ku në asnje rast e rrethanë nuk do të përdoret arma, si dhe gjatë shërbimit të mos vendoset dora në armë. 



Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë, nisur nga informacionet e marra nga Komisariatet e Policisë Tiranë, se persona të caktuar me tendencë kriminale mund të cënonin rendin kushetetues dhe institucionet e vendit në protestën që do të zhvillohej në datë 21.01.2011, me shkresë Nr. 408/2,date 19.01.2011, drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit për dijeni Ministrit të Brendshëm, sqarojnë se, në miting do të marrin pjese militantë problematikë nga rrethet e vendit, të ardhur nga qyteti i Shkodres, të organizuar nga deputetë të subjektit Partia Socialiste.

Në informacion theksohet se në miting do te inskenohen incidente nga këta militantë, si dhe është planifikuar rrethimi me turma njerezish të godinës së Kryeministrisë dhe pallatit ku jeton familja e Kryeministrit të vendit, një bllokim i bulevardit përballë ish Hotel Dajtit me qëllim paralizimin e transportit rrugor.



Nisur nga kjo situatë :



Me Urdhër Nr. 31, datë 19.01.2011, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, kavendosur  “Për kalimin në shërbim të përforcuar të strukturave të Drejtorive të Qarqeve

dhe Komisariateve të Policisë”.



Me shkrese Nr. 276, datë 19.01.2011, ka dalë Urdhri Drejtori i P.P.Shtetit Nr. 32, datë19.01.2011, “Për monitorimin e masave të marra nga D.P.Q.Tiranë, për garantimin erendit dhe sigurisë publike para, gjatë dhe pas zhvillimit të protestës së datës 21.01.2011”.

Në këtë Urdhër janë përcaktuar grupet e punës me emra konkrete të cilat do tëmonitorojnë nga afër masat e marra nga D.P.Q.Tiranë dhe strukturat vartëse në lidhje me garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë zhvillimit të protestës deri në përfundim të saj.



Në zbatim të këtij Urdhri, Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë ka nxjerrë Urdhrin Nr. 96/Bdatë 19.01.2011, “Për kalimin në shërbim të përforcuar të strukturave të Drejtorisë Policisë Qarkut Tiranë”. 



Në kuadër të planit të masave është bërë dhe instruktazhi me strukturat e Drejtorisë së

Policisë Qarku Tiranë dhe në oren 11:30 të gjitha shërbimet e Policisë janë dislokuar nëvendshërbimet e përcaktuara në planin e masave.





































Plan Dislokimi i ilustruar me foto ;

Plan Dislokimi i Përgjithshëm ;







Plan Dislokimi tek godina e Kryeministrisë; 







Konkretisht, sipas planit të masave  të Drejtorisë Policisë  Qarkut Tiranë,  dislokimi  i efektivave/forcave policore  para  fillimit  të demostratës ishte si më  poshtë :





Komisariati i Policisë Nr. 1:



Planizon, organizon dhe vendos gjithsej 150 (njëqind e pesëdhjetë) punonjës police me 11 (njëmbëdhjetë) oficerë përgjegjës, të cilët do vendosen si më poshtë:



· Në kordonin e parë planizon dhe vendos 120 (njëqind e njëzet) punonjës policie përpara në trotuar, nga cepi i hyrjes kryesore të godinës së Kryeministrisë, përgjatë trotuarit - pranë hyrjes kryesore të godinës së Kryeministrisë, me detyrë të mos lejojnë tubuesit dhe persona të tjerë të ngjiten në drejtim të trotuarit apo para godinës së Kryeministrisë, nën drejtimin e Shefit të Komisariatit të Policisë Nr. 1.  

· Planizon dhe vendos 30 (tridhjetë) punonjës policie me skafandra dhe mburoja policie në formë kordoni pranë hyrjes kryesore të godinës së Kryeministrisë pas kordonit të parë.

· Pjesa tjetër e efektivit planizohet e vendoset pranë hyrjes kryesore të godinës së Kryeministrisë dhe futet në veprim me urdhër të drejtuesit të shërbimeve në varësi të  situatës.



Komisariati i Policisë Nr. 2:



Planizon, organizon dhe vendos gjithsej 150 (njëqind e pesëdhjetë) punonjës police me 11 (njëmbëdhjetë) oficerë përgjegjës të cilët do vendosen si më poshtë: 



· Në kordonin e parë planizon dhe vendos 120 (njëqind e njëzet) punonjës policie përpara godinës së Kryeministrisë në trotuar, nga cepi i hyrjes kryesore të godinës së Kryeministrisë - përgjatë trotuarit pranë hyrjes kryesore të godinës së Kryeministrisë, me detyrë të mos lejojnë demonstruesit të ngjiten në drejtim të trotuarit apo para godinës së Kryeministrisë, nën drejtimin e Shefit të Komisariatit të Policisë Nr. 2. 

· Planizon dhe vendos 30 (tridhjetë) punonjës policie me skafandra dhe mburoja policie në formë kordoni në trotuar para hyrjes kryesore të godinës së Kryeministrisë pas kordonit të dytë.

· Pjesa tjetër e efektivit planizohet e vendoset pranë hyrjes kryesore të godinës së  Kryeministrisë dhe futet në veprim me urdhër të drejtuesit të shërbimeve në varësi me situatën. 



Komisariati i Policisë Nr. 3:



Planizon, organizon dhe vendos gjithsej 150 (njëqind e pesëdhjetë) punonjës police me 11 (njëmbëdhjetë) oficerë përgjegjës, të cilët do vendosen si më poshtë:



· Në kordonin e parë planizon dhe vendos 100 (njëqind) punonjës policie përpara në pjesën para hyrjes së godinës së Kryeministrisë, diagonal me trotuarin për nga Qendra Ndërkombëtare e Kulturës pranë hyrjes kryesore të godinës së  Kryeministrisë, me detyrë të mos lejojnë demonstruesit të ngjiten në drejtim të godinës së  Kryeministrisë.  

· Planizon dhe vendos 50 (pesëdhjetë) punonjës policie me skafandra dhe mburoja policie në formë kordoni pranë hyrjes kryesore të godinës së Kryeministrisë pas kordonit të parë në pjesën para hyrjes kryesore diagonal me trotuarin e Qendrës Ndërkombëtare të Kulturës.

· Pjesa tjetër e efektivit planizohet dhe vendoset pranë hyrjes kryesore të godinës sëKryeministrisë përgjatë trotuarit në drejtim të Piramidës.





Komisariati i Policisë Nr. 4:



Planizon, organizon dhe vendos në kordon para trotuarit në pjesën ballore të godinës sëKryeministrisë 100 (njëqind) punonjës policie, 9 (nëntë) oficerë përgjegjës pas kordonit të vendosur nga Komisariati i Policisë Nr. 1 dhe Nr. 2, për sigurimin e rendit dhe të qetësisë në këtë sektor shërbimi, si dhe për të mos lejuar protestuesit të ngjiten drejt hyrjes së godinës sëKryeministrisë, në drejtimin e Shefit të Komisariatit të Policisë Nr. 4.

· Të merren masa dhe të jenë në gatishmëri të plotë në mjete, pajisje të tjera shërbimi ku 30 (tridhjetë) punonjës policie me skafandra dhe mburoja të planizohen e vendosen në formë kordoni pranë hyrjes kryesore të godinës së Kryeministrisë.



Komisariati i Policisë Nr. 5:



Planizon, organizon dhe vendos 70 (shtatëdhjetë) punonjës policie dhe 6 (gjashtë) oficerë përgjegjës, nga hyrja kryesore e godinës së Kryeministrisë deri tek shkallët në pjesën ballore të godinës së Kryeministrisë,  për t`u vendosur në formë kordoni ngjitur me rrethimin e godinës së Kryeministrisë, për sigurimin e rendit në këtë sektor shërbimi, në drejtimin e Shefit të Komisariatit të Policisë Nr. 5.  

· Fillimisht nëse ka lëvizje të demonstruesve në rrugën “Ismail Qemali”, 70 punonjës policie do vendosen në formë kordoni, me detyrë moslejimin e demonstruesve të kalojnë në drejtim të godinës së Kryeministrisë, si dhe rritjen e sigurisë në këtë sektor shërbimi.

· Planizon dhe vendos 35 (tridhjetë e pesë) punonjës policie me skafandra dhe mburoja policie në formë kordoni pranë hyrjes kryesore të godinës së Kryeministrisë pas kordonit të dytë.



Komisariati i Policisë Nr. 6:



Planizon, organizon dhe vendos 10 (dhjetë) punonjës policie në trotuarin pranë Kryesisë së Kuvendit të Shqipërisë në formë kordoni me detyrë, mbajtjen  e situatës në kontroll dhe për të siguruar mbarëvajtjen e demonstratës, në drejtimin e Shefit të Komisariatit të Policisë Nr. 6.

· Planizon e vendos në trotuarin nga Kryesia e Kuvendit të Shqipërisë deri tek “Ura e Lanës” 2 (dy) patrulla policie me detyrë, sigurimin e rendit në këtë sektor shërbimi dhe parandalimin e çdo veprimi të kundërligjshëm.

· Mban të gatshëm një forcë me 70 (shtatëdhjetë) punonjës policie, me 3 (tre) oficerë përgjegjës, të vendosur në rrugën “Ismail Qemali”, pranë Kryesisë së Kuvendit të Shqipërisë.

· Planizon dhe vendos 20 (njëzet) punonjës policie me skafandra dhe mburoja    policie në formë kordoni pranë hyrjes në rrugën “Ismail Qemali” pas kordonit të gjashtë.

	

Forcat Lëvizëse Operacionale: 



· Reparti 712 FNSH Tiranë u vendos në rrugën “Ismail  Qemali”, nga kryqëzimi i  Kryeministrisë me Hotel “ROGNER” deri tek kryqëzimi i TVSH-së, në krahun e  majtë  të Kryeministrisë.

· Repartet 752 FNSH Fier dhe 731 FNSH Shkodër u vendosën ndërmjet Qendrës Ndërkombëtare të Kulturës (Piramida) dhe të godinës së Kryeministrisë, në krahun e djathtë të godinës së Kryeministrisë.

· Skuadra kimike u vendos tek shkallët e të godinës së Kryeministrisë, pas rendimit të Forcës  së Posaçme të Drejtorisë së Policisë Qarkut Tiranë.

· Reparti Special “RENEA” është mbajtur në gadishmëri, në vend dislokimin e tij, pranë Televizionit Shqiptar.

· Njësia Speciale Antieksploziv u dislokua në kryqëzimin e TVSH.

· Njësia Speciale e Negocimit u dislokua përpara objektit “INIMA”.



Në lidhje me dokumentacionin e përpiluar nga FNSH-të, në lidhje me angazhimin e tyre për ruajtjen e rendit dhe të sigurisë publike në protestën e datës 21.01.2011, sqarojmë si më poshtë:



Reparti i FNSH-së 712, Tiranë



Me shkresë Nr. 276, datë 19.01.2011, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit dërgon tek FNSH, 712, Tiranë, Urdhrin Nr. 31, datë 19.01.2011, “Për kalimin në shërbim të përforcuar të strukturave të Policisë së Shtetit dhe zbatimin e masave për garantimin e rendit dhe sigurisë publike para, gjatë dhe pas zhvillimit të protestës së datës 21.01.2011, në Tiranë “.



Me shkresë Nr. 136/1, datë 21.01.2011, është hartuar Plan Vendosja e Repartit 712, FNSH, Tiranë, ku në mënyrë të specifikuar janë përcaktuar personeli i repartit që do të angazhohej me shërbim gjatë demostratës të datës 21.01.2011, si dhe drejtuesit e çdo njësie. 



Me shkresë Nr. 136/2, datë 21.01.2011, është bërë instruktazhi i trupave të FNSH-së, 712, Tiranë. Në këtë instruktazh specifikohet që veprimet e trupave do të bëhen në grup, vetëm me urdhër të drejtuesve të shërbimit. Armët e zjarrit personale do të sigurohen në Repartin 712, që të mos jenë të pranishme gjatë zhvillimit të demostratës, si dhe efektivi të jetë i veshur me paisje speciale ROBOKOP. Gjithashtu, ekipi i armëve speciale, i granatave me gaz, i fishekëve plastik, të përdorë paisjet vetëm me Urdhër nga Drejtoria e FLO-se, si dhe gjatë përdorimit të tyre të kiet kujdes duke synuar gjymtyrët e poshtme.



Me Urdhër Nr. 143, datë 21.01.2011, Komandanti i Repartit FNSH, 712, Tiranë, ka vendosur daljen me shërbim të efektivit.



Në datë 21.01.2011, ora 10:00, nga Drejtuesit e Shërbimeve të FNSH-së 712, Tiranë, janë përpiluar Raportet e Shërbimit për marrjen e detyrës për menaxhimin e demostratës së datës 21.01.2011, instruktazhin, etj. Në raporte përshkruhet në mënyrë dinamike dislokimi i forcave pranëgodinës së Kryeministrisë dhe ecuria e kryerjes së veprimeve deri në përfundim të shërbimit të FNSH-së 712, Tiranë.



Në këto materiale ka Raporte Shërbimi të Mjekut të Repartit të Shërbimeve me qen dhe punonjësve të Makinave Shihedhëse. Gjithashtu, nga Komanda e Repartit jepet një Listë me efektiv të dëmtuar prej 20 personash, Listë me përdorimin dhe dëmtimin e disa paisjeve speciale. (shih tabelën përshkruse statistikore ).



Në zbatim të Urdhrit Nr. 40 datë 21.01.2011, të Drejtorit të P.P.Shtetit, Komandanti i Repartit të FNSH-së 712, Tiranë, ka nxjerrë Urdhrin Nr. 136/4, datë 21.01.2011, “Për kalim në shërbim të përforcuar të strukturave të këtij reparti”.



Reparti i FNSH-së 731, Shkodër



Reparti i FNSH-së, 731, Shkodër, ka nxjerrë Urdhrin e Shërbimit pa numër pa datë, viti 2011, “Për aktivizimin me shërbim të Repartit 731, FNSH-së, Shkodër”. Në këtë urdhër jepet detyra që ky repart të bashkëveprojë me forcat e DPQ Tiranë, Drejtorisë FLO-së, me mision garantimin e rendit dhe sigurisë publike para, gjatë dhe pas zhvillimit të demostratës me dt. 21.01.2011. Më poshtë janë të përcaktuar emrat e përgjegjësve të shërbimit dhe grupet në vartësinë e tyre. Në këtë urdhër janë të përshkruara dhe pajisjet që do të përdoren gjatë shërbimit, si dhe instruktazhi i dhënë për situatën konkrete.

Nga komanda e këtij reparti na u vu në dispozicion dhe një procesverbal mbi dëmtimin e pajisjeve speciale, gjate kryerjes së shërbimit gjatë demostratës së datës 21.01.2011. (shih tabelën përshkruse statistikore ) .





Reparti i FNSH-se 752, Fier



Reparti i FNSH-së 752, Fier në bazë të urdhrit 21.01.2011, ka urdhëruar daljen me shërbim të trupave të komanduara nga komandanti i shërbimeve, lista emrore e trupave , mjetet etj.



Më pas vazhdohet me nje raport shërbimi të përpiluar në lidhje me shërbimin e kryer në Tiranë në datë 21.01.2011, duke përshkruar të gjithë situatën e zhvilluar gjatë demostratës.



Gjithashtu ky repart ka bërë dhe analizën e shërbimit të zhvilluar në datë 21.01.2011, nga ora 08.00 deri në 22.00.



Në proces verbalin e datës 22.01.2011, të përpiluar nga ky repart janë  evidentuar të gjitha pajisjet speciale të dëmtuara, municionet e përdorura dhe mjeteve të tjera. (shih tabelën përshkruse statistikore )



Të gjithë shërbimet e angazhuara sipas Planit të Masave janë monitoruar gjatë gjithë kohës nga grupet e monitorimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në bazë të Urdhrit Nr. 32, datë 19.01.2011, të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.  





II. 	Përshkrimi i ngjarjeve



Nga të dhënat e mbledhura gjatë inspektimit pavarësisht pamjaftueshmërisë së kronologjisë së ngjarjeve të filmuara nga strukturat e Policisë së Shtetit të angazhuara për këtë qëllim, ka rezultuar se: 



Instruktazhi i punonjësve të PSH-së është zhvilluar nga ora 11.00 – 11.30

Në orën 11.30 janë dislokuar gjithë punonjësit e PSH-së, sipas planit të masave dhe plan dislokimit.



Në intervalin kohor nga ora 13.30 deri në orën 14.00, protestuesit kanë lëvizur nga vend grumbullimet e tyre në drejtim të Bulevardit “Dëshmorët e Kombit” ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Brendshme, duke lëvizur drejt godinës së Kryeministrisë.



Në orën 14.20, datë 21.01.2011, kanë mbërritur përpara godinës së Kryeministrisë një grup prej 300 - 350 demonstruesish, të cilët kanë filluar menjëherë të godasin me shkopinj dhe sende të forta, punonjësit e policisë së rendit të vendosur në kordon, të cilët ishin të pa pajisur me mjete mbrojtëse.



Gjatë kësaj kohe Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë janë afruar në të dy krahët e godinës së Kryeministrisë, me qëllim që të ishin sa me afër situatës, por nuk janë futur në  veprim, duke qëndruar në gatishmëri. 



Në këto momente për rreth35–40 minuta, protestuesit kanë vazhduar dhunën ndaj punonjësve të policisë së rendit publik duke rritur intensitetin e goditjeve me shkopinj dhe çadra.



Drejtuesit e shërbimit të DPQ Tiranë ju kanë bërë thirrje të qarta demostruesve nëpërmjet megafonit:



TË NDERUAR QYTETARË ! 

· Ju lutemi ruani qetësinë;

· Ndërpritni veprimet e dhunshme; 

· Ju bëjmë thirrje të distancoheni nga veprimet e dhunshme ;

· Policia do të zbatojë ligjin ;



Thirrjet me megafon demonstruesve për qetësi, ndërprerjen e veprimeve të dhunshme dhe shpërndarje, janë përsëritur disa herë nga drejtuesit e shërbimit të DPQ Tiranë, por grupet e demonstruesve kanë vazhduar dhunën ndaj punonjësve të policisë.



Konstatohet senë këtë fazënuk janë kryer komunikime të vazhdueshme nga drejtuesit e PSH-së me organizatorët e tubimit, siç përcakton ligji për tubimet, kjo e vërtetuar nga intervistimet me drejtuesit e operacionit.



Duke vlerësuar situatën e krijuar, drejtuesi i shërbimit të D.P.Q. Tiranë ka urdhëruar futjen në veprim të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë, për forcimin e kordonëve të punonjësve të rendit publik që ndodheshin përballe turmës së dhunshme, (kordonë të cilat për rreth 30-40minuta janë goditur me gurë, hunj, dhe sende të tjera të forta), me qëllim normalizimin e situatës së krijuar si pasojë e veprimeve të dhunshme të demonstruesve.



Pas rreth10-15 minutash të menaxhimit të  situatës nga  Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë, si dhe duke parë agresivitetin e demonstruesve në rritje, shtimin në numër të kësaj turme, si dhe përpjekjet e tyre për të çarë kordonin e forcave të policisë dhe për të depërtuar në drejtim të godinës së Kryeministrisë, me Urdhër të Drejtuesit të Shërbimit policia ka filluar hedhjen e granatave të dorës me gaz CN, si dhe ka përdorur shotganët 12 mm dhe 40 mm me gaz CN, për shpërndarjen e demonstruesve që ishin më aktiv në ushtrimin e dhunës ndaj punonjësve të policisë.



Ky veprim ka rezultuar jo shumë efektiv, për shkak të mosllogaritjes së drejtimit të erës, e cila frynte me drejtim perendim - lindje dhe gazi CN i hedhur në drejtim të demostruesve, kthehej në vendin e dislokimit të forcave të policisëdhe FNSH-së, të cilët ranë nën efektin e këtij gazi për arsye të mospaisjes së tyre me kundragaz, pamje këto që i percjell edhe media vizive.



Edhe pas përdorimit të lëndëve kimike me gaz CN, një pjesë e grupit të demostruesve vazhdonte të godiste punonjësit e policisë me gurë, pllaka të trotuarit si dhe shishe me lëndë djegëse (bomba molotov).



Në këto kushte, në kuadër të veprimeve operacionale taktike të përcaktuara dhe në planin e masave, (situata e të papriturave), kanë hyrë në veprim dy automjete ujëhedhës, për shpërndarjen e grupit të demostruesve të dhunshëm që gjendeshin  para godinës së Kryeministrisë.



Automjetet ujëhedhës nuk u shoqëruan me punonjës policie, për arsye të angazhimit të gjithë forcave policore në ruajtjen e godinës së Kryeministrisë, dhe rënies nën efektin e lendëve lakrimogjene të një pjese të tyre,  konfirmuar kjo dhe nga intervistimet.



Theksojmë se, ky veprim bienë kundërshtim me procedurat standarte të punës për rendin dhe sigurinë publike, e cila parashikon shoqërimin e automjeteve ujëhedhës me forca policore.



Rreth orës 15.00,  grupet e demostruesve kanë hipur në muret rrethuese dhe kangjellat e  godinës së Kryeministrisë duke u bërë njësh me forcat e policisë, e cila në këto momente ishte inaktive.

Gjatë kësaj kohe demostruesit kanë djegur palmat brenda territorit të godinës së Kryeministrisë dhe kanë qëlluar me gurë dhe pllaka xhamat e dritareve të godinës së Kryeministrisë, duke i thyer ato. 



Rreth orës 15.47, turma e demonstruesve të dhunshëm filloi të shpërndahej në të dyja anët e bulevardit, ku një pjesë e saj kaloi me shpejtësi në drejtim të Piramidës, duke sulmuar forcat e policisë me mjete të forta, si, gurë dhe pllaka të hequra nga Piramida dhe Bulevardi , ndërsa pjesa tjetër u përqendrua në ambjentet e “dy kullave” dhe në lulishten tek “Vëllezërit Frashëri”. 

Gjatë kësaj kohe demostruesit përmbysën disa automjete të policisë dhe private, të cilat gjendeshin në sheshin para dhe në krah të Piramidës dhe më pas disa prej tyre i dogjën.



Rreth orës 16.10, të gjendur para kësaj situate, është urdhëruar menjëherë zhvendosja e dy reparteve të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë nga pozicioni para godinës së Kryeministrisë  në drejtim të pjesës veriore dhe lindore të godinës së Kryeministrisë, për të përballuar sulmin e demonstruesve të dhunshëm në këtë drejtim dhe për të mos lejuar futjen e demonstruesve në godinën e Kryeministrisë nga këto drejtime. 



Rreth orës 16.15 e në vazhdim, Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë që u vendosen në pjesën veriore dhe lindore të godinës së Kryeministrisë, u përballen me një sulm shumë të dhunshëm të grupit të demonstruesve me mjete të forta si: gurë, pllaka trotuari, pllaka të hequra nga piramida etj. 

Në këtë kohë një grup demonstruesish afrohet tek porta Nr. 1 e godinës së Kryeministrisë përballë Bulevardit dhe arrijnë që të hapin portën me forcë, duke goditur me mjete të forta gurë dhe pllaka trotuari, punonjësit e Gardës së Republikës, që gjendeshin brenda rrethimit të godinës së Kryeministrisë.



Nga pamjet vizive konstatohet që, porta Nr. 1 e godinës së Kryeministrisë për rreth 45 minuta, nuk ka qenë mbuluar me forca policore, për shkak të ç’organizimit të tyre.



Rreth orës 16.45 në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, përballë me “dy kullat” një grup demonstruesish me një automjet tip “Benz” duke e shtyrë atë nga mbrapa dhe me shpejtësi, kanë tentuar të futen brenda rrethimit të godinës së Kryeministrisë nëpërmjet portës Nr.1, por automjeti ka ndaluar për shkak të pengesës metalike pas portës.



Në planin e masave ka qenë parashikuar konkretisht se Njësia e Policisë Rrugore Tiranë duhet të merrte të gjitha masat e nevojshme per disiplinimin e levizjes së automjeteve në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, si dhe të pastronte të gjithë zonën rrethgodinës së Kryeministrisë nga automjetet e parkuara.

Nga inspektimi ka rezultuar se automjete të ndryshme kanë qenë të parkuarapërreth godinës së Kryeministrisë, ndërsa automjeti tip “Benz” i përshkruar me lart nuk është ndaluar nga Njësia e Policisë Rrugore. Ky mosveprim është në kundërshtim me Planin e Masave.



Duke vlerësuar situatën në tërësi dhe rreziqet që mund të vinin nga kushtet e pamjes së kufizuar, rreth orës 18.20, drejtuesit e operacionit urdhëruan fillimin eshpërndarjes së demonstruesve të dhunshëm, kapjen, shoqërimindhe arrestimin e tyrenë flagrancë.



Konstatojmë se, ndërhyrja e forcave të Policisë së Shtetit për shpërndarjen e protestuesve të dhunshëm është bërë me shumë vonesë. Gjithashtu, shpërndarja me forcë nga ana e policisë ka qenë relativisht e panevojshme në përpjestim me intensitetin totalisht në rënie të dhunës së demostruesve, pamje të cilat ofrohen nga fotot e administruara.



Në këto momente, përveç veprimeve operacionale të sipërpërmendura, strukturat e Policisë së Shtetit kanë marrë dhe një sërë masash tekniko-organizative-operacionale për kontrollin e të gjithë akseve rrugore, patrullimin në të gjithë qytetin e Tiranës, për parandalimin e akteve të dhunshme dhe kriminale në mbrojtje të jetës dhe të pronës së shtetasve.



Drejtoritë e Policisë së Qarqeve të tjera, u urdhëruan të marrin të gjithë masat e nevojshme për ngritjen e pikave të kontrollit në akset kryesore rrugore, me qëllim identifikimin, kapjen dhe shoqërimin në ambientet e policisë të personave që kanë kryer veprime të dhunshme gjatë demonstratës.





III. Intervistimet 



Në kuadër të përmbushjes së një procesi inspektues sa më të plotë dhe gjithëpërfshirës, grupi i inspektimit zhvilloi intervistime me 22 punonjës të Policisë së Shtetit të niveleve të ndryshme dhe konkretisht:



1. Zv.Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Z.Muhamet Rrumbullaku

2. Drejtori i Drejtorisë se Hetimit dhe Parandalimit të Krimit Z.Nuri LOCA

3. Drejtori i Policisë Rrugore Z. Vullnet TOPALLI

4. Drejtori i Rendit dhe Sigurisë Publike Z.Ilia NASI

5. Drejtori i F.L.O-së Z. Shemsi PRENÇI

6. Komandanti i FNSH-së 712	Z. Osman LEVANAKU

7. Komandanti i FNSH-së  731	Z.Ivzi BUSHATI

8. Komandanti i FNSH-së  751	Z.Agim BUÇPAPAJ

9. Drejtori i Policisë Qarkut TiranëZ. Sajmir MUÇA

10. Shefi i Njësisë së Policisë Rugore Tiranë   Z. Fatos KOKALARI

11. Shefi i Komisariatit nr. 1 Z.Gjelosh PRENDI

12. Shefi i Komisariatit nr. 2 Z. Erzen BREÇANI

13. Shefi i Komisariatit nr. 3 Z. Florenc HOXHA

14. Shefi i Komisariatit nr. 4       Z. Lulzim SHALA

15. Shefi i Komisariatit nr. 5       Z. Sejfulla METKO

16. Shefi i Komisariatit nr. 6       Z. Dritan LAMAJ

17. Shefi i Seksionit për MbështëtjenTek-Shke & Depërtimit Z.Aldo LONDO

18. Inspektor 	Z. Shkëlqim HASMUÇA

19. Innspektor	Z.Ahmet CARA

20. Inspektor 	Z. Ervis BAKERRI 

21. Inpektor      	Z. Agustin NDOJA

22. Inspektor    	Z.Vladimir LICO



Punonjësit e policisë janë pyetur në mënyrë të detajuar ( të cilat janë pjesë e këtij raporti) lidhur me përgjegjësitë e tyre funksionale dhe detyrat e ngarkuara, para, gjatë dhe pas demostratës së datës 21 janar 2011. Nga përmbajtja e përgjigjeve të dhëna nga punonjësit e sipërpërmendur, në përgjithesi del angazhimi i tyre në përballje me këte ngjarje të jashtëzakonshme.



Gjithashtu, u intervistuan dhe qytetarë të ndryshëm në cilësinë e personave të shoqëruar dhe të arrestuar për ngjarjet e datës 21.01.2011, konkretisht:



1. Z. Renato BEQIRI, person i shoqëruar 

2. Z. Juljan KAÇELI,person i shoqëruar

3. Z.Klodian SALLAKU, person i shoqëruar

4. Z. Liri HALILI, person i arrestuar



Qytetarët e sipërpërmenduar u kontaktuan dhe u pyeten në lidhje me demostratën e datës21.01.2011, për trajtimin e tyre nga ana e punonjësve të Policisë së Shtetit gjatë kohës së shoqërimit në ambjentet e Policisë së Shtetit, si dhe nëse kishin ankesa apo kontestime në lidhje me shoqërimin e tyre.



Personat e shoqeruar u përgjigjën që gjatë shoqërimit nuk janë keqtrajtuar dhe nuk ju janë mohuar të drejtat dhe liritë themelore të tyre.Pas procedurave normale të verifikimit dhe identifikimit, janë lënë të lirë.



Për sa i përket personit të arrestuar, gjatë procesit të intervistimit ka deklaruar se gjatë shoqërimit dhe me pas arrestimit është ushtruar dhunë nga punonjësit e Policisë së Shtetit në ambjentet e Komisariatit Nr. 3 Tiranë, por nuk ka bëre dhe nuk ka pranuar të bëjë asnjë ankesë apo kallzim penal ndaj personave përgjegjës. Pavarësisht refuzimit për të bërë kallzim penal, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm ka zhvilluar nje hetim të brendshëm, për sqarimin e rrethanave të këtij rasti, por nuk është bërë e mundur të vërtetohet fakti i pretenduar për ushtrim dhune nga punonjësit e policisë.





IV. Masat  pas demostratës



Me rivendosjen e situatës përreth godinës së Kryeministrisë, strukturat e Policisë së Shtetit kanë vazhduar operacionin për kapjen dhe shoqërimin në ambientet e policisë të personave pjesëmarrës në këtë demonstratë, të cilët u evidentuan për kryerjen e veprimeve të dhunshme ndaj punonjësve të policisë dhe godinës së Kryeministrisë, për dëmtimin e automjeteve dhe shkatërrimin me zjarr si dhe aktiviteteve të ndryshme private. Gjatë inspektimit nuk u arrit të përcaktohej numri i saktë i personave të shoqëruar, pasi nuk është bërë evidentimi i tyre i plotë ne regjistrat e personave të shoqëruar, për shkak të numrit të madh të tyre dhe kohës së shkurtër të qëndrimit në ambjentet e policisë.



Pas demostratës dhe analizimit të saj, u konstatua vrasja e katër protestuesve pjesëmarrës në të, plagosja e shumë të tjerëve nga rradhët e punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe protestuesve, si dhe shkatërrimi i disa automjeteve e ambjenteve para godinës së Kryeministrisë e dëmtimi në masë i disa paisjeve të strukturave policore, për të cilat Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka filluar procedimin penal.





 Nga verifikimet e bëra dhe dokumentacioni i administruar rezulton se:



· Janë plagosur me mjete të forta gjithsej 78 punonjës policie të rendit publik dhe 16 punonjës policie të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë.

· Janë dëmtuar 83 mburoja policie, 52 skafandra mbrojtëse, 25 shkopinj gome, 4 automjete policie.

· Janë djegur 5 automjete policie si dhe 3 automjete private

· Janë plagosur 37 persona demostrues,  11 prej të cilëvei janë nënshtruar ekspertimit mjeko – ligjor.



Tabelë statistikore në lidhje me pasojat e demostratës



		Persona të vrarë

		Persona të plagosur

		Automjete të djegura dhe pajisje të  dëmtuara



		4 shtetas

		- 78 punonjës policie të rendit

      publik



- 16 punonjes të F.N.SH-ve



- 80 punonjës të Gardës së

Republikës



- 37 demostrues (11 persona  

       me vendim ekspertimi)



		- 5 automjete policie të djegura



- 4 automjete policie të dëmtuara



- 3 automjete civile të djegura



- 83 mburoja policie



- 52 skafandra mbrojtëse



- 25 shkopinj gome







Me qëllim identifikimin e personave që kanë ushtruar dhunë ndaj punonjësve të policisë  dhe kanë shkatërruar pronën, Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë, u ka dërguar të gjithë Drejtorive të Policisë së Qarqeve materialet filmike (CD), të regjistruar gjatë zhvillimit të demonstratës së datës 21.01.2011



Strukturat e Policisë së Shtetit me datë 21.01.2011, 22.01.2011 dhe në vazhdim kanë kryer veprime procedurale, duke referuar në Prokurori, materiale procedurale në ngarkim të 126 shtetasve, për veprat penale; “Kundërshtimit të punonjësit të policisë të rendit publik”, “Goditjes për shkak të detyrës” dhe “Shkatërrim i pronës”, parashikuar nga nenet 236, 237, 150 dhe 25 të Kodit Penal. 



Strukturat e Policisë së Shtetit, kanë arrestuar në flagrancë 113 persona për veprat penale të sipërpërmendura, të cilët gjatë vlerësimit të masës së sigurisë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, të gjithë këto arrestime janë vlerësuar të ligjshme nga kjo gjykatë, duke dhënë masa sigurie, si me poshtë:



· 14 shtetas  –  “arrest në burg ”

· 22 shtetas  -  “20 ditë arrest në burg”

·   4 shtetas  -  “15 ditë arrest në burg”

· 2 shtetas  -  “arrest në shtëpi”

· 84 shtetas  -   “detyrim për tu paraqitur në policinë gjyqësore”



Strukturat e posaçme të hetimit dhe parandalimit të krimeve në Drejtoritë e Policisë në Qarqe, kanë kryer identifikimin nëpërmjet materialeve filmike të personave pjesëmarrës në demonstratë, që kanë kryer veprime të dhunshme dhe kanë bërë referimin në prokurori për veprat penale të parashikuara nga nenet 236, 237, 150 dhe 25 të Kodit Penal. Prokuroria bazuar në këtë dokumentacion ka nxjerrë urdhër ndalimi për 13 shtetas, të cilat janë ekzekutuar nga strukturat e Policisë së Shtetit.   



Për kryerjen e veprimeve procedurale në mbështetje të grupit hetimor të krijuar nga Prokuroria e rrethit Gjyqësor Tiranë, strukturat e Drejtorisë së Policisë Qarkut Tiranë, kanë angazhuar gjithsej 122 punonjës policie, nga të cilët 55 specialistë të strukturave të posaçme të hetimit e parandalimit të krimit, 36 ndihmës specialistë për hetimin e parandalimin e krimit dhe 31 ndihmës specialistë gjyqësor. 



Në përmbushje të detyrimeve për hetimin e plotë dhe të gjithanshëm të çështjes, nga DPQ Tiranë, u është bërë thirrje të gjithë qytetarëve për të dëshmuar pranë strukturave të Policisë së Shtetit, në lidhje me dëmtimet e pronës, shëndetit apo çdo pasoje tjetër e ardhur si shkak i kryerjes së veprimeve të dhunshme para, gjatë dhe pas zhvillimit të demonstratës së datës 21.01.2011. 



Salla e Drejtimit dhe Komandimit në Drejtorinë e Policisë Qarkut Tiranë, në zbatim të planit të masave, ka patur detyrimin e koordinimit të veprimeve të strukturave të Policisë se Shtetit të angazhuara me shërbim gjatë demostratës.



Nga këqyrja e  Librit të Pasqyrimit të Urdhrave të Shërbimeve të Përforcuara Viti 2011, konstatohet se lidhur me ngjarjet e 21 janarit janë dhënë disa urdhra, ku veçojmë disa prej tyre si :



· Datë 21.01.2011 ora  10:40, me porosi të 630 të gjitha shërbimet kalojnë në kanalin 11 të radios dhe vetëm 630, 631 dhe 632 do të komunikojnë në kanalin 51.

· Date 21.01.2011 ora 11:55 me porosi të 630 shefat e komisariateve takim tek Hotel “Rogner”.

· Nga ora 13:55 deri në orën 14: 15 janë raportuar nga shërbimet e vendosura në vendgrumbullimet e protestuesve, informacione mbi lëvizjen e turmave.

· Në orën 14:55 në kanalin 11 njofton 630 qe 640 e komisariateve të organizojnë forcat që të mos qëndrojne të shpërndara.

· Në orën 15:25, 15:55 jep urdhër 630 që një zjarrfikese të kalojë tek sheshi “Nënë Tereza” dhe një tjetër tek “Piramida”.

· Në orën 16:00 njoftohet nga 620 se ka të dëmtuar punonjës policie dhe punonjës të Gardës së Republikës dhe se duhet të afrohet një ambulancë.

· Në orën 16:10 njofton 635/1 se nga rruga e Ambasadës së Republikës së Serbisë po afrohet drejt sheshit nje grup i pajisur me shishe benzine.

· Në orën 16:20 njofton 620 se duhet të kontakohet salla e emergjencave e DPPSH dhe Garda e Republikës, për përdorimin e nje helikopteri për hedhjen e lëndëve lakrimogjene mbi protestuesit.

· Në orën 16:40 njofton 630, të njoftohet Garda për të mos qëlluar me armë se turmat po tërhiqen drejt selisë së Partisë Socialiste.

· Ora 17:10 njofton 630, të raportohet gjendja e personave të shoqëruar në çdo komisariat te Tiranës.

· Ora 17:15 njofton 630 për shpërndarjen e të shoqëruarve që gjenden në Komisariatin Nr. 1 në të gjithë komisariatet e tjera.

· Ora 17:35 urdhëron 630, për përforcimin e shërbimeve tek Morgu i Tiranës.

· Ora 17:43 urdhëron 630 për dërgimin e një shërbimi policor të Komisariatit Nr. 3, tek Spitali Ushtarak.

· Ora 18:44 urdhëron 630, që të punohet me të gjithë personat e shoqëruar në komisariate dhe të mos përdoret dhunë,për shkak të ngarkesës psikologjike të punonjesve të policisë shkaktuar nga dhuna e përdoruar ndaj tyre, gjatë demostratës. 

· Ora 20:46 me porosi të 630 dhe me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit të kalojnë në gadishmëri të gjitha forcat e Policisë.  

· Nga ora 22:15 deri në orën 23:20 janë dhëne disa urdhra në lidhje me masat e marra për kontrollin e personave dhe mjeteve te dyshuara për veprime kriminale.



Me shkresë Nr. 430/26, datë 25.01.2011, Drejtori i Policisë Qarkut Tiranë, në funksion të Planit të Masave Nr. 430/9, i ka kërkuar Raport Analitik, për ngjarjen e 21 Janarit, të gjitha strukturave vartëse të D.P.Q, Tiranë.



Me shkresë Nr. 430/43, date 28.01.2011, D.P.Q.Tiranë dërgon në Departamentin e Sigurisë Publike në D.P.P.Shtetit, analizën e bërë për ngjarjen e datës 21.01.2011, si dhe problemet e konstatuara si rezultat i disa të metave dhe mangësive.



Me shkresë Nr. 348/1, datë 25.01.2011, Zv/Drejtori i Përgjithshem për Sigurinë Publike, i kërkon Drejtorise së Policisë Qarkut Tiranë, Drejtorise së FLO-së, Drejtorisë së Sigurisë Publike dhe Drejtorisë së Policisë Rrugore, zhvillimin e analizës për veprimin e strukturave të Policisë gjatë menaxhimit të demostratës së datës 21.01.2011. 



Në përfundim, grupi inspektimit kreu verifikimet e duhura lidhur me faktin nëse ka patur ankesa nga qytetarët për përdorimin e dhunës nga punonjësit e policisë sështetit, gjatë demostratës së datës 21.01.2011 dhe në vazhdim, nga ku konstatoi se:



- Nuk është bërë asnjë ankesë në formë verbale apo shkresore në Policinë e Shtetit

- Nuk është bërë asnjë ankesë në Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm, për tejkalim kompetencash apo ushtrim dhune nga strukturat e Policisë së Shtetit.



Gjithashtu, grupi inspektimit administroi dhe rekomandimin e Avokatit të Popullit, i cili i është dërguar per njohje Ministrisë së Brendshme. Kjo shkresë trajton sjelljen dhe zbatimin e procedurave nga strukturat e Policisë së Shtetit, gjatë shoqërimit, ndalimit dhe arrestimit të protestuesve për ngjarjet e 21 janarit. 

Pavarësisht se në rekomandimin e Avokatit të Popullit përmendet që protestues të ndryshëm janë keqtrajtuar nga struktura të veçanta të Policisë së Shtetit, gjatë verifikimeve të bëra nga grupi inspektimit, nuk u gjeten prova, fakte apo evidenca konkrete, për të vërtetuar një gjë të tillë.



Megjithatë, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm në zbatim  të detyrimeve të tij ligjore, për ti garantuar komunitetit një polici të përgjegjshme, transparente dhe në përputhje me standartet, është në shërbim të qytetarëve për të administruar dhe ndjekur çdo ankesë, ndaj çdo punonjësi të Policisë së  Shtetit, pavarësisht gradës dhe funksionit.





Shënime:



· Të dhënat dhe konkluzionet që parashtruam më lart, mbështeten në provat shkresore dhe intervistat e ndryshme, që janë pjesë e këtij raporti.



· Dokumentacioni që është administruar nga grupi i inspektimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Drejtorinë e Policisë Qarkut Tiranë dhe Reparteve FNSH, është fotokopje e  njehsuar me origjinalin me vulën e institucionit përkatës.













V.Konkluzione



Në përfundim të inspektimit, u arritën këto konkluzione kryesore:



1. Masat paraprake organizative të ndërmarra nga strukturat e Policisë së Shtetit lidhur me demostratën e datës 21.01.2011, përgjithësisht kanë rezultuar konform ligjeve dhe akteve nënligjore që normojnë veprimtari te tilla. 



1. Konstatohet një performancë jo e mirë e strukturave të Policisë së Shtetit, në mbledhjen infomacionit në kohën e duhur që të paraprinte marrjen e masave të duhura nga Policia e Shtetit, për përballimin e situatës së krijuar.



1. Studimi dhe rikonjicioni i terrenit përreth godinës së Kryeministrisë nuk është bërë i plotë, gjë që solli dhe mos mbulimin me shërbim policie të gjithë  perimetrit të jashtëm të godinës së Kryeministrisë. 



1. Nuk ka funksionuar mirë, zinxhiri vertikal i komandimit nëpërmjet kanaleve të komunikimit, nga drejtuesit në bazë, madje për nje periudhë të konsiderueshme nuk ka patur fare komunikim.



1. Vendosja e drejtuesve të operacionit  ishte jo e drejtë, pasi ata ishin vendosur në kordonin e parë, gjë që solli kufizim të fushëpamjes duke mos arritur të  kontrollohen të gjitha shërbimet e dislokuara.



1. Efektivat e Shërbimeve të Rendit dhe të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë, nuk ishin të pajisura plotësisht më pajisje speciale e mjete mbrojtëse si; kaska mbrojtëse, mburoja policie, veshje për mbrojtje ndaj goditjeve me sende të forta, lëndë kimike (sprajt lotsjellës individual, granata me gaz CN, fishekë me gaz 12 mm dhe 40 mm), automjete ujëhedhës, të cilat në të tilla raste janë të domosdoshme dhe të detyrueshme për përmbushjen e detyrës.



1. Vendosja e shërbimeve të Policisë në orën 11.00, tek godina e Kryeminitrisë tre orë para zhvillimit të protestës, ishte e parakohshme dhe për pasojë solli lodhjen e forcave.



1. Pununjësit e shërbimeve të rendit dhe sigurisë publike, nuk janë trajnuar për përballimin e situatave të tilla.



1. Nuk është përdoruar forca në momentin e duhur dhe në mënyrë të përshkallëzuar nga forcat e Policisë së Shtetit, madje në disa raste, sidomos gjate shpërndarjes së protestuesve, përdorimi i mjeteve të forcës (shkopinj gome), ka qene i panevojshëm.



1. Nuk ka rezultuar efektiv përdorimi i lëndëve lakrimogjene dhe i automjeteve ujëhedhës, ndaj protestuesve.



1. Punonjësit e policisë që kishin në përdorim këto pajisje, treguan paaftësi  profesionale gjatë përdorimit të tyre.





Megjithë punën e bërë nga strukturat e inspektuara, duam të sjellim në vëmendjen e tyre disa rekomandime, zbatimi i të cilave mendojmë se do të përmirësojë edhe më tej punën  e strukturave të policisë së shtetit, në situata të ngjashme.





VI. Rekomandime



1. Të zbatohen me përpikmëri kërkesat eLigjit Nr. 8773, datë 23.04.2011 “Për Tubimet”, konkretisht:

· Struktura përkatëse policore të shprehet zyrtarisht për garantimin ose ndalimin e zhvillimit të tubimeve.

· Të caktohet oficeri përgjegjës për të ndihmuar dhe vëzhguar zhvillimin e tubimit.

· Të bëhen filmime dhe fotografime të sakta dhe kronologjike të zhvillimit të tubimit.



2. Të përmirësohet puna parandaluese e strukturavetë Policisë së Shtetit, për:



· Marrjen e informacioneve në kohë.

· Planifikimin e forcave dhe dislokimin e tyre në bazë të informacioneve paraprake të siguruara.

· Identifikimin dhe evidentiminnë kohë të personave me precedent kriminaldhe penal, për të cilët ka të dhëna që mund të përfshihen në akte të dhunshme.

· Studim dhe rikonicjon i plotë i vendit ku do zhvillohet  tubimi.



3. Të merren masa të menjëhershme për pajisjene strukturave të rendit publik dhe Forcat e Ndërhyrjes se Shpejtë me mjetet  e nevojshme logjistike, për përballimin e situatave të tilla.



4. Të parashikohen trajnimet e duhura për struktura të veçanta të Policisë së Shtetit, për të përballuar situata te tilla.



5. Të hartohen plane masash me detyra të qarta dhe përgjegjesi konkrete, për gjithë punonjësit e PSH-së që angazhohen në veprimtari të tilla.



6. Të sigurohen mjete efektive dhe kanale të qarta komunikimi vertikalisht dhe horizontalisht, ndërmjet strukturave të Policisë se Shtetit, gjatë zhvillimit të demostratave.



7. Të sigurohet dhe instalohet një server qëndror, për regjistrimin e gjithë komunikimeve ndërmjet punonjësve të Policisë së Shtetit, gjatë zhvillimit të këtyre operacioneve policore.



8. Të bëhen studime të hollësishme në lidhje me ndryshimin e strukturës organike dhe rialokimin e burimeve njerëzore me qëllim  rritjen e numrit të FNSH-ve, në përpjestim të drejtë me numrin e përgjithshëm të forcave të Policisë së Shtetit.



9. Grupet e monitorimit që parashikohen në plane masash duhet të kontrollojnë dhe drejtojnë operacione të tilla nga vendkomanda të posaçme, në mënyrë që drejtimi dhe kontrolli i situatës të jetë efektiv dhe efiçent.



10. Përdorimi i forcës duhet të jetë në proporcion me shkallën e rrezikshmërisë dhe  nuk duhet te kapërcejë kufijtë e nevojës për situatën e paraqitur.



11. Të zbatohen me rigorozitet Procedurat Standarte të Punës, në lidhje me përdorimin e pajisjeve speciale (situata e të papriturave), të përdorimit të gazit lotsjellës dhe përdorimit të automjeteve ujëhedhës.



12. Të respektohen me përpikmëri të drejtat dhe liritë themelore të njeriut nga ana e strukturave të Policisë së Shtetit, gjatë shoqërimit, ndalimit dhe arrestimit.





























TABELË SHTOJCË  ( Fjalor i termave )



		Shkurtimi

		Përshkrimi 



		RSH

		Republika e Shqipërisë



		SHKB

		Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm



		PSH

		Policia e Shtetit



		DPPSH

		Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit



		DPQ

		Drejtoria e Policisë së Qarkut



		Proc.Stand.Punës

		Procedurat Standarte të Punës



		Kom.Pol

		Komisariat Policie



		FLO

		Forcat Lëvizëse Operacionale



		FNSH

		Forcat e Nderhyrjes së Shpejtë



		IEVP

		Instituti i ekzekutimit të vendimeve penale



		630

		Drejtori i Policisë së Qarkut



		631

		Zv. Drejtori i Policisë së Qarkut për hetimin e krimit



		632

		Zv. Drejtori i Policisë së Qarkut për rendin dhe sigurinë 



		640

		Shefat e Komisariateve



		620 

		Drejtoria e Koordinimit dhe Kontrollit të Territorit, në D.P.P. Shtetit











VII. Foto Përshkruese



Në këtë raport inspektimi jane integruar dhe foto të ndryshme në mënyrë kronologjike të demostratës së datës 21.01.2011, për të ilustruar sa më mirë dhe për të treguar vizualisht gjithë veprimtarinë e strukturave të Policisë së Shtetit.







Foto Nr.1 – Protestues duke u mbledhur ne hyrje të qytetit te Tiranës;







Foto Nr. 2 - Protestuesit duke levizur  nga rrugë të ndryshme të Tiranës 























Foto Nr .3 dhe 4  - Forcat e Policisë së Shtetit perpara dislokimit;













Foto Nr. 5 dhe 6 - Forcat e Policisë së Shtetit të dislokuara pranë godinës së Kryeministrisë;

















Foto Nr. 7 – Protestuesit në hyrje te bulevardit “Deshmorët e Kombit”;









Foto Nr. 8- Protestuesit drejt bulevardit “Deshmorët e Kombit”;







Foto Nr. 9 – Mberritja e protestuesve të parë, përpara godinës së Kryeministrisë;









Foto Nr.10 – Elementët e parë të dhunës së ashpër kundër kordonit të parë të forcave të Policisë së Rendit;























Foto Nr.11- Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë në veprim për të neutralizuar turmën;









Foto Nr.12- Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë te dislokuar,  pas dhunës së ushtruar;







Foto Nr.13, 14, 15 - Protestuesit që kanë hypur në murin rrethues të godinës së Kryeministrisë;

















Foto Nr. 16 - Automjetet te PSH-së dhe automjete private duke u djegur;











Foto Nr. 17 – Porta Nr.1  e godinës së  Kryeministrisë e pambuluar me forca policore;







Foto Nr. 18- Protestuesit duke shkatërruar automjete;







Foto Nr. 19 – FNSH-të gjatë veprimit në  pjesën lindore të godinës së Kryeministrisë;







Foto Nr. 20 - Automjetet Ujehedhës, në veprim;









Foto Nr. 21, 22  - Forcat e Policisë së Shtetit të papajisur me mjetet mbrojtëse, nën efektin e lëndëve lakrimogjene;



















Foto Nr.23- Forcat e Policisë së Shtetit, pas hedhjes se ujit;









Foto të ndërhyrjes së forcave  të policisë për shpërndarjen dhe shoqërimin e demostruesve;



























































FALENDERIM



Grupi i inspektimit i Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm falenderon Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, drejtuesit dhe punonjësit e strukturave të varësisë  për bashkëpunimin, mirëkuptimin dhe gadishmërinë e treguar gjatë zhvillimit të inspektimit.



Ky raport i përpiluar në 46 faqe është bazuar në parimet e përgjegjshmërisë, paanshmërisë dhe transparencës.





Përgjegjësi i Sektorit të Inspektimit



Florian SULEJMANI  





Përgjegjësi i Sektorit të Drejtimit



Enkel  MUSAJ





Inspektore



Rita GJATI                  



Hetues i parë



Fatos BALLA





Hetues 



Olti REÇI





Hetues 



Altin MORINA
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