
 

Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN), më datë 30.09.2013, realizoi 
vizitë për ri-kontroll në Qendrën për Pranimin e të Huajve të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, të locuar në Shkup. MPN-ja, vizitën për ri-kontroll e realizoi i shoqëruar nga 
bashkëpunëtori i jashtëm, konform Memorandumit për bashkëpunim të nënshkruar ndërmjet 
Avokatit të Popullit të RM-së dhe Shoqatës Maqedonase të Juristëve të Rinj.  

Gjatë vizitës për ri-kontroll, MPN-ja konstatoi se në Qendrën për Pranimin e të Huajve ishin 
vendosur 74 persona, nga të cilët pesë të gjinisë femërore dhe disa persona të mitur. Në 
bisedën e zhvilluar me disa persona, meshkuj dhe femra, si dhe me persona të mitur, MPN-
ja nuk pranoi ankesa për sjellje të keqe apo dhunë ose keqtrajtim nga ana e personave 
zyrtarë. Personat e huaj thanë se nëpunësit zyrtarë sillen me korrektësi ndaj tyre, ndërsa 
numri më i madh i ankesave kishin të bënin me atë se nuk u lejohej kontakti me familjet e 
tyre, si dhe me zvarritjen e procedurës së tyre. Nga ana e Drejtorisë, MPN-së iu dha në 
këqyrje fletorja në të cilën ishin shënuar thirrjet e personave të vendosur dhe aty mund të 
vërehej se të njëjtët kanë të drejtë të kontaktojnë me familjet e tyre (40 persona, brenda një 
muaji, e kishin realizuar të drejtën e kontaktit), por ishte theksuar se në rastet kur bëhet fjalë 
për palë në procedurë, të njëjtëve për qëllime sigurie nuk u lejohen kontakte. Megjithatë, 
MPN-ja theksoi se e drejta e kontaktit është një nga të drejtat themelore të cilat e kanë 
personat e ndaluar në këtë qendër, pavarësisht statusit të tyre gjatë kohës së qëndrimit në 
institucion. 

Në mënyrë plotësuese, MPN-ja konstatoi se nuk mundet në tërësi të zbatohet Rendi i 
shtëpisë së Qendrës, në kontekst të realizimit të shëtitjes së personave të ndaluar. Edhe pse 
me ndryshimet e Rendit të shtëpisë është përcaktuar që shëtitjet të bëhen në ajër të pastër, 
me kohëzgjatje prej një ore, megjithatë edhe nga Drejtoria edhe nga personat e vendosur u 
informuam se kjo dispozitë është vështirë e realizueshme për shkak se ka mungesë të të 
punësuarve, si dhe për shkak të vet vend-pozitës së Qendrës, me ç’rast ekziston rreziku i 
arratisjes së personave të ndaluar, migrantë ilegal.  

Pjesa më e madhe e personave deklaruan se nuk janë të njoftuar me të drejtën për të 
paraqitur kërkesë për azil e cila, me Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut, është 
përcaktuar si e drejtë themelore e njeriut që një person të kërkojë dhe të gëzojë azil në vend 
tjetër. 

Gjatë vizitës për ri-kontroll, MPN-ja konstatoi se të miturit e pa-shoqëruar në këtë Qendër 
nuk kontaktojnë dhe nuk vizitohen nga kujdestarët, pa marrë parasysh nëse në dosjet e tyre 
kanë ose jo aktvendime për kujdestar të caktuar nga Qendra për Punë Sociale.  

Si rezultat i vizitës së realizuar Mekanizmi Parandalues Nacional hartoi raport në të cilin i 
konstatoi gjendjet dhe dha rekomandime adresuar Qendrës për Pranimin e të Huajve, si dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 


