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Pranë Avokatit të Popullit, gjatë 3 - 4 muajve të fundit, janë parashtruar shumë 

parashtresa të cilat kanë të bëjnë me ndalimin e daljes nga territori i Republikës së 
Maqedonisë, në të cilat qytetarët vënë në pah shkeljen e së drejtës për dalje të lirë nga 
territori i Maqedonisë, e që ka të bëjë me veprimin e policisë kufitare në pikën e kalimit 
kufitar Tabanoc gjatë daljes nga Republika e Maqedonisë dhe hyrjes në Republikën e 
Serbisë dhe të pikës së kalimit kufitar në Aeroportin “Aleksandri i Madh” në Shkup gjatë 
daljes nga shteti.  

Në këtë drejtim, një numër i madh i qytetarëve të bashkësisë rome iu drejtuan 
për ndihmë dhe intervenim Avokatit të Popullit, duke u thirrur në diskriminim mbi bazë 
etnike dhe racore. 

Përkatësisht, qytetarët e bashkësisë rome cekin se nuk janë lejuar ta lëshojnë 
territorin e Republikës së Maqedonisë, përkatësisht janë zbritur nga autobusët dhe 
trenat, si dhe janë kthyer edhe nga aeroporti, ndonëse kanë pasur bileta të rregullta 
kthyese për aeroplan dhe dokumentacion tjetër të nevojshëm. 

Sipas asaj që e vënë në dukje parashtruesit e parashtresave, vërehet se 
pjesëtarët e bashkësisë rome janë zbritur dhe mbajtur në pikat e kalimit kufitar, me këtë 
rast, policët kufitar pa pasur ndonjë shkas të posaçëm dhe pa iu dhënë sqarime të 
detajuara nga ana e personave të autorizuar zyrtar për shkakun e ndalimit ata i kthejnë 
prapa. Në disa raste, siç potencohet, ka pasur edhe sjellje joadekuate nga ana e 
personave të autorizuar zyrtarë, të cilët i kanë fyer udhëtarët – romët mbi baza etnike, 
ndërsa në dy raste parashtruesit kanë cekur se policët kufitar u kanë treguar vetëm se 
kanë marrë urdhër nga eprorët që romët të mos i lejojnë ta kalojnë kufirin, përveç në 
raste të jashtëzakonshme (duke i cekur se cilat janë ato raste).  
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Gjithashtu, janë vërejtur edhe raste kur qytetarët, pjesëtarë të bashkësisë 
rome, në përputhje me Marrëveshjen për kalimin e kufijve shtetëror me letërnjoftim, 
midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Serbisë, kanë dashur të kalojnë në 
Serbi ku kanë farefis dhe familje (një pjesë e tyre kanë lindur në Serbinë fqinje dhe 
posedojnë nënshtetësi të dyfishtë), por megjithatë u është pamundësuar udhëtimi dhe 
janë kthyer nga pikat e kalimit kufitar me kërkesën e vazhdueshme për bashkëngjitjen e 
dokumentacionit shtesë. 

Thuaja se në të gjitha parashtresat theksohet se kërkesa për bashkëngjitjen e 
dokumentacionit shtesë vlen vetëm për romët dhe jo edhe për të tjerët, që gjenden në 
autobusë ose trena, të cilët pas kontrollit të dokumenteve të udhëtimit e vazhdojnë 
rrugën, ndërsa romët ndalohen dhe kthehen prapa.   

Në këtë kontekst ceket se pjesëtarët e bashkësisë rome, të cilët janë zbritur 
nga mjetet e transportit dhe janë kthyer prapa drejt shtëpive të tyre, nuk u është 
mundësuar kontakti dhe biseda me personat kompetentë zyrtarë të pikave të kalimit 
kufitar. 

Avokati i Popullit, për të gjitha këto raste iu drejtua sektorit kompetent në 
Byronë për Siguri Publike pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, ndërsa për lëndë 
të caktuara, kur parashtruesit e parashtresave e kanë bashkëngjitur dokumentacionin e 
plotë, përkatësisht i plotësojnë kushtet për kalim të lirë të kufirit u drejtua edhe deri te 
Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale. Së këtejmi, Avokati i 
Popullit kërkoi të informohet për veprimin e këtillë dhe të konstatohet përgjegjësia 
eventuale e personave të autorizuar zyrtarë të cilët pabazë i kthejnë qytetarët nga pikat 
e kalimit kufitar.  

Po ashtu, për veprimin e personave zyrtarë dhe shpeshtimin e parashtrimit të 
parashtresave, përveç sektorëve të përmendur, Avokati i Popullit, me Informatë të 
posaçme, më datë 17.12.2013 e njoftoi Ministren e Punëve të Brendshme, prej ku 
përgjigjja arriti më datë 31.12.2013. 

Avokati i Popullit, për të gjitha veprimet sipas këtyre lëndëve, nga Ministria e 
Punëve të Brendshme ka marr përgjigje të njëjta ose të ngjashme duke iu referuar 
zbatimit të akteve dhe standardeve vendase dhe ndërkombëtare dhe thuaja se në të 
gjitha veprimet e sektorëve kompetentë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
theksohet se policët e autorizuar kufitarë kanë vepruar konform kornizës ligjore dhe se 
nuk janë konstatuar shkelje ose cenime të të njëjtës.  

Me këtë rast, MPB-ja njofton se persona të caktuar nuk posedojnë letër të 
vlefshme garancie, vendstrehim gjatë kohës së qëndrimit jashtë vendit, mjete të 
mjaftueshme në para dhe ngjashëm, edhe pse nga dokumentacioni i paraqitur tek 
Avokati i Popullit shihet se e njëjta me rregull është dhënë në këqyrje në vendkalimet 
kufitare nga ana e personave të cilët kanë dashur të dalin nga territori i Republikës së 
Maqedonisë.  

Në këtë kontekst, Avokati i Popullit në një pjesë të lëndëve për të cilat vepron, 
konstatoi se qytetarët i kanë plotësuar kushtet të cilat janë paraparë me Ligjin për 
kontroll kufitar (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.171/10) dhe aktet nënligjore të cilat burojnë 
nga ligji i cekur dhe Kodeksi Kufitar i Shengenit, por megjithatë nuk u kanë lejuar dalje 
nga shteti. 

 



Avokati i Popullit, gjithashtu, e konsideron të nevojshme T’ju informojë se tek të 
gjithë personat të cilët janë drejtuar për ndihmë tek Avokati i Popullit, në dokumentet e 
tyre të udhëtimit, nëpunësit e autorizuar zyrtarë fillimisht kanë vendosur vulën katrore 
për dalje nga territori i Republikës së Maqedonisë, e cila më pas është fshirë me linjë të 
dyfishtë paralele në këndin e sipërm të majtë për anulim, me këtë rast pa e kaluar kufirin 
apo vula katrore të vendosen gabimisht.  

Madje edhe në rastet e kontrollit të dokumentacionit për kalim të lirë të kufirit, 
kur nëpunësin e autorizuar policorë konstatojnë se personat nuk i posedojnë 
dokumentet e nevojshme, në vend që të kthehen menjëherë dhe t’u sugjerohet 
dokumentacioni i nevojshëm të cilin këta qytetarë duhet ta posedojnë për dalje 
papengesë nga territori i Republikës së Maqedonisë, të njëjtëve u është vënë vula 
katrore, e cila në të njëjtën kohë edhe është anuluar.  

Për procedurën e këtillë sektori kompetent i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme thirret në nenin 12 të Rregullores për formën dhe përmbajtjen e vulës 
katrore për hyrje-dalje nga Republika e Maqedonisë dhe mënyrën e procedurës së 
vulosjes dhe përdorimit (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.46/12), sipas së cilës: “Në rastin kur 
vula katrore për hyrje, përkatësisht vula katrore për dalje, e cila pasi të jetë vendosur 
duhet të anulohet, e njëjta fshihet me linjë të dyfishtë paralele në këndin e sipër të majtë 
të vulës katrore”.   

Megjithatë, qytetarët të cilët janë kthyer dhe të cilëve u është vendosur vula e 
tillë dhe më pas u është fshirë cekin se gjatë përpjekjes së sërishme për ta kaluar 
kufirin, edhe pse plotësisht i kanë përmbushur kushtet, nuk u është mundësuar e drejta 
e lëvizjes së lirë dhe dyshojnë se vula katrore nuk vendoset rastësisht në dokumentet e 
tyre të udhëtimit, përkatësisht se e njëjta në të vërtetë është shenjë e cila i bën të 
pabarabartë me të tjerët sa i përket të drejtës së lëvizjes së lirë. 

Duke e pasur parasysh këtë që u tha, Avokati i Popullit konsideron se 
nëpunësve policorë të pikave të kalimit kufitar u janë dhënë autorizime të mëdha të 
diskrecionit, veçanërisht sepse në bazë të “vlerësimit” të tyre qytetarët lejohen ose nuk 
lejohen të shkojnë në destinacionin e planifikuar, me ç’rast në vend që të marrin vendim 
me arsyetim në formë të shkruar, me qëllim që qytetari i prekur të mund të kërkojë 
mbrojtje të mëtutjeshme të të drejtave, marrin vetëm një përgjigje me gojë se nuk mund 
të vazhdojnë më tutje. 

Në aspekt të tejkalimit të gjendjes ekzistuese dhe eliminimit të çdo lloj dyshimi 
për seleksionim dhe diskriminim, Avokati i Popullit konsideron se duhet të avancohet 
puna e policëve kufitarë me lloje të specifikuara të treningut dhe trajnimeve për 
nëpunësit e autorizuar kufitarë për ballafaqimin me situatat, me qëllim të parandalimit të 
veprimit diskriminues ndaj qytetarëve, jo vetëm mbi bazë etnike dhe racore, por edhe 
mbi çdo baze tjetër, si dhe të mundësohet trajnim për mundësinë e profilizimit të 
personave të dyshimtë apo grupeve të cilët do të mund të kontribuonin në drejtim 
pasojave të padëshirueshme për reputacionin dhe autoritetin e shtetit.  

Gjithashtu, për shkak të eliminimit të çdo lloj forme të subjektivizmit në veprim, 
Avokati i Popullit konsideron se nevojitet angazhim aktiv, objektivitet dhe 
profesionalizëm i lartë në veprimin e shërbimeve profesionale, veçanërisht nga Sektori 
për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale, me çka do të pamundësohej  
dhe parandalohej keqpërdorimi eventual i autorizimeve të policisë kufitare dhe gjithsesi 
do të përforcohej edhe funksioni kontrollues-monitorues. 



 
Në të njëjtën kohë, me qëllim që të sigurohet realizimi efikas i funksionit të 

Avokatit të Popullit në mbrojtjen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve dhe 
realizimi papengesë i të drejtës së lëvizjes së lirë të garantuar me Kushtetutën e 
Republikës së Maqedonisë, Avokati i Popullit konsideron se që kjo çështje duhet të 
shqyrtohet në nivel më të lartë dhe të ndërmerren masa në përputhje me kompetencat e 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për tejkalimin e kësaj dukurie, me të cilët 
ekskluzivisht qytetarët e bashkësisë etnike rome vihen në pozitë të pabarabartë në 
raport me qytetarët e tjerë të cilët udhëtojnë përmes pikave të kalimit kufitar të 
Republikës së Maqedonisë, sepse jo të gjithë romët, të cilët dëshirojnë të dalin nga 
shteti, janë azilkërkues potencial.  

Në këtë kontekst, Avokati i Popullit është i mendimit se duhet të mbindërtohet 
legjislacioni i cili e rregullon këtë çështje dhe nëse qytetari nuk i plotëson kushtet për 
dalje nga shteti, të merr vendim në formë të shkruar me arsyetim për shkaqet se pse 
nuk i lejohet dalja, ndërsa me këtë edhe mundësi për mbrojtjen e mëtutjeshme të të 
drejtave. 

Për qëndrimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe për masat e 
ndërmarra, në përputhje me nenin 34 të Ligjit për Avokatin e Popullit (“Gazeta Zyrtare e 
RM” nr. 60/03 dhe 114/09) është e nevojshme të informohet Avokati i Popullit, në afat 
prej 30 ditësh nga pranimi i kësaj Informate. 

 
 
 
            AVOKAT I POPULLIT  
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