
 

Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (AP si MPN), më datë 26.07.2012, 
realizoi vizitën në Qendrën për Pranimin e të Huajve (në tekstin në vijim Qendra), të 
Ministrisë për Punë të Brendshme, të locuar në Shkup. Vizita filloi në ora 09:20 dhe 
përfundoi në ora 14:15 (kohëzgjatja e përgjithshme: 4 orë e 55 minuta). 

Qëllimi i vizitës, në përputhje me Protokollin Fakultativ, ishte identifikimi i rreziqeve me qëllim 
të parandalimit të torturës ose llojeve tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues ose 
ndëshkues, përmes këqyrjes së kushteve materiale në Qendrën për të Huaj, veprimi me 
këtë kategori të personave, mbrojtja dhe realizimi i të drejtave të garantuara me Ligjin për të 
huaj dhe akte tjera normative ndërkombëtare dhe vendase, si dhe mbajtja e evidencave në 
lidhje me këta persona. 

Vizita në Qendër u realizua në disa hapa. Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional në fillim 
të vizitës, ndërkaq në mungesë të drejtorit të Qendrës, zhvilloi bisedë me personat 
përgjegjës të pranishëm në Qendër (inspektorin policor për të huaj dhe punonjësin social), 
ndërsa më pas realizoi këqyrje në kapacitetet e vendosjes (Pavijonin 1 dhe Pavijonin 2), 
dhomën e izolimit (karantinë), ambientet e përbashkëta, nyjat sanitare dhe dushet, 
ambulancë, magazinën për bagazh, dhomën për kontroll personal, zyrën kujdestare të 
nëpunësve policorë dhe ambientet e tjera. 

Gjatë vizitës u zhvillua bisedë konfidenciale me personin e vetëm – shtetas i huaj, i cili në 
momentin e vizitës ishte i vendosur në Qendër, ndërkaq i njëjti u shpreh i kënaqur nga sjellja 
dhe trajtimi nga ana e shërbimeve të Qendrës së Pranimit. Personit i ishin siguruar mjetet 
elementare për higjienë personale dhe i ai nuk kishte ankesa në lidhje me ushqimin. AP si 
MPN realizoi takim dhe bisedë me disa të punësuar në shërbimin për sigurinë e Qendrës 
(nëpunës policorë me uniformë), të cilët në momentin e vizitës ishin në vendet e tyre të 
punës. 

Në Pavijonin 1, në të cilin vendosen kategoritë e veçanta vulnerabile të shtetasve të huaj, në 
vend adekuat ishte publikuar Rendi i shtëpisë të Qendrës së Pranimit në gjuhën angleze. Sa 
i përket vendosjes kolektive në këtë Pavijon, MPN-ja vlerëson se nuk përmbushen 
standardet e përcaktuara ndërkombëtare në kontekst të sipërfaqes për person të privuar nga 
liria, përkatësisht sipërfaqja është më e vogël se 4m2 për person të vendosur në ambient, si 
dhe nuk realizohet plotësisht e drejta e privatësisë së personave të vendosur këtu. Në 
Pavijonin 2, dhomat ishin në proces të rinovimit, më saktësisht dyshemeja shtrohej me 
pllaka të reja, tavani i ri me sistem ndriçimi, disa dritare zëvendësoheshin me të reja, ndërsa 
muret ishin bojatisur me rregull. 

Në dhomën e izolimit / karantinë, MPN-ja konstatoi se asnjë krevat nuk ishte fiksuar për 
dyshemeje, me çka konsideron se nuk janë përmbushur standardet e sigurisë/mbrojtjes, 
ndërsa personi i vendosur aty, varësisht nga gjendja psikofizike, para dhe gjatë kohëzgjatjes 
së izolimit lehtësisht mund të vetë/lëndohet. 

Mbrojtja shëndetësore primare zbatohet në rrethin e Qendrës, me çka pacientëve u 
lehtësohet qasja deri te mjeku, ndërkaq dhoma e ambulancës është e pajisur me barnatore 
të posaçme, në të cilën ruhen dhe magazinohen medikamentet. Megjithëkëtë, personi me të 
cilin bisedoi MPN-ja, gjatë pranimit në Qendër nuk ishte kontrolluar nga mjeku – MPN-ja 
konsideron se situata e këtillë është lëshim i shërbimeve duke e pasur parasysh se për 



shkak të përcaktimit të gjendjes shëndetësore, konform akteve normative, gjatë pranimit në 
Qendër doemos fillimisht personi është dashur të kontrollohej nga mjeku. 

Në Librin e ngjarjeve të ditës, gjatë këqyrjes MPN-ja konstatoi se ngjarjet shënohen dhe 
evidentohen në mënyrë të drejtë, me rregull dhe me saktësi. Në një pjesë të evidencës 
shfrytëzohet korrektori për fshirjen e të dhënave të shënuara gabimisht. Në Qendrën për 
Pranimin e të Huajve nuk udhëhiqet Regjistër i posaçëm për përdorimin e mjeteve të 
dhunës. 

MPN-ja drejtoi rekomandim pranë MPB-së për ndryshimin e disa neneve të Rregullores për 
Rendin e shtëpisë të Qendrës për Pranimin e të Huajve dhe njëkohësisht kërkoi edhe 
zhvillimin e programeve për ndihmë psiko-sociale, si dhe programe për parandalimin e 
vetëlëndimit. MPN-ja konsideron se duhet të shtohen aktivitetet rekreative ditore për 
personat e vendosur në Qendër. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, pas realizimit të kësaj vizite, hartoi raport të veçantë rreth 
gjendjeve të konstatuara pozitive dhe negative dhe dha rekomandime përkatëse, të cilat ia 
dërgoi Qendrës për Pranimin e të Huajve dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Stacionit Policor, me qëllim të eliminimit të mangësive të identifikuara. 

 

 

 

 

 

 


