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Të nderuar, 

Raporti vjetor i gjashtë me radhë është si rezultat i 
përkushtimit të vazhdueshëm të Avokatit të Popullit – Mekanizmit 
Parandalues Nacional (MPN) në luftën kundër torturës dhe traj-
timeve tjera brutale, johumane, nënçmuese ose ndëshkuese në 
vendet e privimit dhe kufi zimit të lirisë së lëvizjes. 

Ky Raport përfshin analizën e gjendjeve, konstatimet dhe 
rekomandimet për tejkalimin e gjendjeve të konstatuara nega-
tive në vendet e privimit të lirisë dhe kufi zimit të lirisë së lëvizjes, 
të cilat u vizituan nga ana e MPN gjatë vitit 2016.

Zgjerimi i bashkëpunimit me organizatat ndërkombëtare, 
shoqatat profesionale dhe sektorin joqeveritar, si dhe angazhimi 
i bashkëpunëtorëve të jashtëm – ekspertë të sferave të ndryshme gjatë realizimit të vizitave 
parandaluese, siguruan qasje multi – disiplinare në punën e MPN dhe të aktiviteteve të ndër-
marra në drejtim të identifi kimit të rreziqeve të mundshme të torturës dhe trajtimeve tjera 
brutale, johumane, nënçmuese ose ndëshkuese. 

Sërish do ta theksoj problemin shumë vjeçar lidhur me ekipimin kadrovik me të cilin 
ballafaqohet Mekanizmi Parandalues Nacional, për shkak të mos dhënies së pëlqimit për 
punësime të reja nga Qeveria e RM-së dhe nga Ministria për Financa. Edhe përskaj këtyre 
problemeve, Avokati i Popullit – Mekanizimi Parandalues Nacional me sukses dhe në tërësi ia 
doli që ta realizoj programin e paraparë të punës, para se gjithash, si rezultat i Memorandumit 
të nënshkruar më parë për bashkëpunim me Zyrën e Komisariatit të Lartë për Refugjatët në 
Shkup (UNHCR), në suaza të të cilit në kohën e duhur ishin të angazhuar më shumë persona 
me qëllim të fuqizimit të kapaciteteve të seksionit të MPN.

Në këtë drejtim, Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, gjatë vitit 2016 
realizoi më shumë se 50 vizita parandaluese, duke u fokusuar në vendet ku realizohet privimi, 
përkatësisht kufi zimi i lirisë së lëvizjes së refugjatëve/emigrantëve. 

Megjithatë, duhet të theksoj se për realizimin pa pengesë të mandatit të Mekanizimit 
Parandalues Nacional, janë të domosdoshme mjetet kadrovike, materiale dhe fi nanciare, të 
siguruara nga Buxheti i RM-së, dhe shteti nuk guxon të lejoj që puna e këtij ekipi të varet nga 
donacionet, ashtu siç funksionon për momentin. 

                                                                                 Avokat i Popullit 
                                                                                   Ixhet Memeti
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AUTORIZIME DHE AKTIVITETE 

TË MEKANIZMIT PARANDALUES 
NACIONAL

Me ratifikimin e Protokollit Fakultativ të Konventës Kundër Torturës dhe Trajtimeve Tjera 
Brutale, Johumane, Nënçmuese ose Ndëshkuese, në vitin 2008-të, në Republikën e Maqedonisë 
u formua Mekanizimi Parandalues Nacional në suaza të Avokatit të Popullit, dhe me këtë u mor 
përsipër edhe obligimi për respektimin e angazhimeve të Kombeve të Bashkuara për luftë kundër 
torturës dhe zero tolerancë në rastet e manifestimit të saj. 

Në pajtim me Ligjin për Avokatin e Popullit, përskaj kompetencave tjera, Avokati i Popullit 
gëzon kompetenca që ti përcjellë gjendjet në lidhje me respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave 
ligjore dhe kushtetuese të personave në suaza të organeve, organizatave dhe institucioneve në 
të cilat liria e lëvizjes është e kufizuar, më pas të ndërmerr aktivitete në pajtim me ligjin dhe mar-
rëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë.

Në suaza të kompetencave të parapara me ligj, detyra dhe qëllimi themelor i Mekanizmit 
Parandalues Nacional është identifikimi i rreziqeve nga tortura dhe llojet e tjera të trajtimit 
brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues, si dhe të ofrojë rekomandime deri te institucionet 
relevante me qëllim të përmirësimit të trajtimit dhe të kushteve për personat e privuar nga liria, 
dhe në të njëjtën kohë edhe pengimin, përkatësisht parandalimin e torturës dhe të çdo lloji tjetër 
të trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues.

Në pajtim me Rregulloren për mënyrën e realizimit të parandalimit të torturës dhe të llojeve 
tjera të trajtimeve brutale, jonjerëzore, nënçmuese ose ndëshkuese, të miratuar nga Avokati i 
Popullit, ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional gëzon autorizime për qasje të pa penguar deri 
te të gjitha vendet e privimit nga liria dhe në objektet e tyre, më pas qasje edhe deri te të gjitha 
informacionet që kanë të bëjnë me numrin e personave të privuar nga liria si dhe deri te numri 
i vendeve dhe i lokaliteteve të tyre, qasje deri te të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me 
trajtimin e personave, si dhe me kushtet e privimit të tyre nga liria.

Së këtejmi, Mekanizmi Parandalues Nacional është i autorizuar dhe gëzon mundësinë që të 
zhvilloj bisedime pa mbikëqyrje përcjellëse me çdo person të privuar nga liria edhe atë person-
alisht ose me përkthyes, nëse kjo gjë shfaqet si e domosdoshme, si dhe të zhvillojë bisedime 
me çdo person tjetër për të cilin Mekanizmi Parandalues Nacional konsideron se mund të ofrojë 
informacione me relevante.

Në drejtim të zbatimit të suksesshëm të autorizimeve të veta, gjatë realizimit të vizitave 

Autorizime dhe mandati i Mekanizmit Parandalues 
Nacional
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Mekanizmi Parandalues Nacional, funksionon si një njësi e veçantë dhe e ndarë organiza-
tive në përbërje të Avokatit të Popullit, detyra themelore e tij është parandalimi i torturës dhe i 
trajtimeve tjera brutale, jonjerëzore, nënçmuese ose ndëshkuese. Problemet që kanë të bëjnë 
me ekipimin kadrovik të Mekanizimit Parandalues Nacional, që ndoqën funksionimin e tij gjatë 
viteve të kaluara, vazhduan edhe gjatë vitit raportues. 

Përkatësisht, tanimë dy vite Republika e Maqedonisë nuk ka Mekanizimin Parandalues 
Nacional (MPN), për shkak se edhe përskaj kërkesave permanente të Avokatit të Popullit për 
plotësimin e vendeve të zbrazura të punës në Seksionin e MPN, Qeveria dhe Ministria për Financa 
në vazhdimësi dërgojnë mendime negative me arsyetime jo serioze, duke u thirrur në Konkluzi-
onet e miratuara në vitin 2009, me të cilat Qeveria ka ndaluar punësime në sektorin publik.

Në këtë drejtim, në fillim të vitit punën e Mekanizimit Parandalues Nacional e realizonte 
vetëm një person i punësuar, edhe atë në Seksionin për mbrojtje, duke pasur parasysh faktin se 
personi i vetëm i punësuar me angazhim permanent punues në Seksionin e MPN, gjatë tërë vitit 
ishte në pushim të lindjes. Në muajin maj, si rezultat i Memorandumit të nënshkruar më parë 
për bashkëpunim me Zyrën e Komisariatit të Lartë për Refugjatët në Shkup (UNHCR), në suaza 
të Mekanizmit Parandalues Nacional përkohësisht u angazhuan dy persona me qëllim të zbatimit 
të projektit “Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes juridike në lidhje me azilet”, dhe në të njëjtën 
kohë me kontratë për punësim të përkohshëm, deri në fund të vitit u angazhua edhe një person. 

Duke e pasur parasysh faktin se për realizimin e funksionit të këtij trupi, nevojiten mjete 
kadrovike, materiale dhe mjete financiare të siguruara përmes Buxhetit, qëndrimi i Avokatit të 
Popullit është se shteti nuk guxon që të lejojë që Mekanizmi Parandalues Nacional, në suaza të 
Avokatit të Popullit të punojë përmes donacioneve, ashtu siç funksionon për momentin.

Në vitin raportues, MPN dispononte me një buxhet me të cilin u përfshinë mjetet e nevo-
jshme për bashkëpunëtorët e jashtëm, përkatësisht për ekspertët e profileve të ndryshme duke 
mundësuar në këtë mënyrë një qasje multi – disiplinare gjatë realizimit të vizitave parandaluese, 
si dhe shpenzimet për botimin dhe distribuimin e raportit vjetorë të MPN. Prapëseprapë, duhet 
të theksohet fakti se mjetet e fituara nuk janë të mjaftueshme për përmbushjen e tërësishme të 
mandatit të MPN, i cili përskaj vizitave parandaluese në vendet e privimit të lirisë, në mënyrë ak-
tive duhet të kyçet edhe në aktivitetet promovuese, edukative dhe ato ndërkombëtare. Në këtë 
drejtim edhe shpenzimet për pjesën më të madhe të aktiviteteve janë të lidhura me kontrollin e 
kushteve dhe të trajtimit të refugjatëve / emigrantëve nëpër vendet e vendosjes dhe ndalimit të 
tyre dhe këto mjete u siguruan nga ana e Zyrës së Komisariatit të Lartë për Refugjatë në Shkup 
(UNHCR).

parandaluese, Mekanizmi Parandalues Nacional shfrytëzon pajisje teknike ndihmëse me qëllim të 
përcaktimit dhe regjistrimit të kushteve në të cilat qëndrojnë personat e privuar nga liria.

Struktura organizative dhe buxheti i Mekanizmit 
Parandalues Nacional
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Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, gjatë vitit 2016 parashtroi Iniciativë 
për ndryshime të Ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme me Propozim – ligj për ndryshim 
të Ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme në bazë të nenit 71 paragrafi 2 të Kushtetutës së 
Republikës së Maqedonisë dhe nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit për Avokatin e Popullit.  

Iniciativa u parashtruar së bashku me Shoqatën Maqedonase të Juristëve të Rinj, Komitetin 
e Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në RM-së, Shoqatën civile “Legis” dhe Shoqatën për aksion 
kundër dhunës dhe tregtisë me njerëz “Porta e hapur – La Strada”. 

Qëllimi i iniciativës së paraqitur është harmonizimi i legjislativit maqedonas me direktivat 
evropiane dhe me parimet e së drejtës ndërkombëtare të refugjatëve, në veçanti me Konventën 
për Statusin e Refugjatëve të vitit 1951 dhe me Protokollin përcjellës të saj nga viti 1967.

Ligji për azil dhe mbrojtje të përkohshme i rregullon kushtet dhe procedurën për fitimin 
dhe ndërprerjen e së drejtës së azilit për shtetasit e huaj dhe për personat pa nënshtetësi që 
kërkojnë pranimin e së drejtës së azilit në Republikën e Maqedonisë, si dhe të drejtat dhe de-

Iniciativa dhe mendime

Në pajtim me nenin 31 – b, paragrafi 2 të Ligjit për Avokatin e Popullit, të gjithë nëpunësit 
udhëheqës dhe personat e autorizuar zyrtarë në suaza të organeve, organizatave dhe institu-
cioneve në të cilët personat privohen nga liria, janë të detyruar që Avokatit të Popullit – Me-
kanizmit Parandalues Nacional ti mundësojnë qasje të pa penguar deri te të gjithë dokumentet 
dhe informacionet që kanë të bëjnë me personat e privuar nga liria, si dhe qasje pa pengesë 
deri te vendet privimit nga liria dhe objektet e tyre. 

Në të njëjtën kohë, personat udhëheqës zyrtarë dhe personat e autorizuar zyrtarë në suaza 
të organeve, organizatave dhe institucioneve në të cilët personat privohen nga liria, janë të 
detyruar që t’i hulumtojnë pohimet dhe rekomandimet e Avokatit të Popullit – Mekanizmit Paran-
dalues Nacional dhe ta njoftojnë të njëjtin më së voni në afat prej 30 ditëve, duke e respektuar 
afatin e paraparë, nga dita e pranimit të raportit të posaçëm për masat e mundshme të zbatimit 
dhe për aspektet e mundshme të veprimit dhe procedimit,  

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstaton se për nga aspekti i raporteve të posaçme, 
të dorëzuara deri te organet dhe institucionet kompetente, pjesën më të madhe të përgjigjeve 
i ka pranuar jashtë afatit të paraparë prej 30 ditëve. Pikërisht për këtë arsye, Avokati i Popul-
lit intervenoi me urgjenca me shkrim për dorëzimin e përgjigjes nga institucionet dhe organet 
kompetente. Prapëseprapë edhe përskaj urgjencave të parashtruara, një pjesë e organeve kom-
petente, institucioneve dhe drejtorive nuk dorëzuan përgjigjet e tyre në lidhje me raportet e 
posaçme dhe rekomandimet e dhëna nga ana e Mekanizmit Parandalues Nacional. 

Në vitin 2016, gjatë realizimit të vizitave të rregullta dhe vizitave të njëpasnjëshme, ekipi 
i Mekanizimit Parandalues Nacional vazhdoi bashkëpunimin e mirëfilltë me personat zyrtarë në 
institucionet e vizituara dhe realizoi kontrollime të pa penguara të kushteve materiale në vendet 
ku qëndrojnë ose ndalohen personat e privuar nga liria.

Mekanizmi Parandalues Nacional, realizoi takime pa pengesë dhe bisedime me një numër 
të madh të personave të privuar nga liria, sipas zgjedhjes së tyre, pa mbikëqyrje dhe pa praninë 
e personave zyrtarë. Ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional në asnjë çast nuk iu kufizua 
hapësira e lëvizjes e as liria e përzgjedhjes së personave për bisedë.

Bashkëpunimi me organet dhe institucionet
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tyrimet e kërkuesve dhe të personave të cilëve u është pranuar e drejta e azilit në Republikën 
e Maqedonisë.

Sipas vlerësimeve të Avokatit të Popullit – Mekanizimit Parandalues Nacional, me ndry-
shimet dhe plotësimet e fundit  të Ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme, të muajit prill të 
vitit 2016, ligjdhënësi në mënyrë plotësuese e ka vështirësuar, përkatësisht e ka pamundësuar 
qasjen deri te e drejta e azilit, me implementimin e kufizimit kohor të parimit për bashkim famil-
jarë, po ashtu u implementua edhe instituti “Shteti i tretë i sigurt, shteti anëtarë i Bashkimit 
Evropian, shteti anëtarë i Organizatës së përgjegjshme Veri-Atlantike (NATO) ose shteti anëtarë 
i Shoqatës Evropiane për tregti të lirë (EFTA)”, dhe me këtë u mundësua baza juridike, që per-
soni i cili hyn në territorin e Republikës së Maqedonisë nga këto shtete, të rikthehet pa iu ofruar 
mundësia që ai të dëshmoj se shteti i tretë nuk është i sigurt për të njëjtin, pa marrë parasysh 
rrethanat e veta personale. 

Avokati i Popullit – Mekanizimi Parandalues Nacional, konstaton se kufizimet e tilla kohore 
të parimit të bashkimit familjarë të anëtarëve të familjes më të ngushtë, të refugjatit të pranuar 
ose personit nën mbrojtje subsidiare, është në kundërshtim me zgjidhjet e legjislacionit evro-
pian dhe se një zgjidhje e tillë drejtpërdrejtë bie ndesh me Direktivën e BE-së për të drejtën e 
bashkimit familjarë 2003/86/EC, e cila në nenin 12, paragrafi 2 qartë thekson faktin se shtetet 
nuk do ta kufizojnë për nga aspekti kohorë bashkimin familjarë të refugjatëve të pranuar, për-
katësisht nuk do të kërkojnë që personi me të drejtën e pranuar të azilit, të qëndrojë në shtet 
për një periudhë të caktuar, para se të mund të bashkohet me anëtarët e familjes së tij.

Nga ana tjetër, me implementimin e institutit “Shteti i tretë i sigurt, shteti anëtarë i Bashkimit 
Evropian, shteti anëtarë i Organizatës së përgjegjshme Veri-Atlantike (NATO) ose shteti anëtarë 
i Shoqatës Evropiane për tregti të lirë (EFTA)”, kërkuesit nuk i ofrohet mundësia e qartë që ta 
kontestoj zbatimin e institutit shteti i tretë i sigurt dhe me këtë të dëshmoj se shteti i tretë nuk 
është i sigurt për të duke pasur parasysh rrethanat e veta personale, gjë që në mënyrë të drejt-
përdrejtë është në kundërshtim me nenin 39, paragrafi 3 të Direktivës së BE-së 2013/32/ЕU, e 
cila në formë të prerë parashikon që kërkuesi duhet të gëzoj mundësinë e kontestimit të zbatimit 
dhe të mund ti theksoj shkaqet përse shteti nuk është i sigurt për të personalisht. 

Sektori për punë juridike pranë Ministrisë për punë të brendshme, në lidhje me iniciativën 
e paraqitur në mënyrë të tillë theksoi se zgjidhjet e propozuara në propozim ligjin e dorëzuar do 
të merren parasysh gjatë përpilimit të ndryshimeve dhe plotësimeve të reja të Ligjit, të cilat do 
të dorëzohen për marrje të mendimit edhe deri te Komisioni Evropian në Bruksel. 

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, gjatë vitit 2016 realizoi një sërë të 
aktiviteteve në drejtim të bashkëpunimit në rrafshin ndërkombëtarë. 

Në fillim të vitit 2016, së bashku me Obudsmanin e Republikës së Shqipërisë, Obudsmanin e 
Mbretërisë së Spanjës dhe me këshilltarin e Shoqatës së Obudsmanëve të Mediteranit AOM, real-
izoi vizitën e Qendrës së Përkohshme Transitore për migrantët/refugjatët në Tabanoc, në kufirin 
me Republikën e Serbisë, me qëllim të shqyrtimit të gjendjeve lidhur me emigrantët/refugjatët. 

Duke e afirmuar përgjegjësinë e përbashkët të institucioneve të Obudsmanit në suaza ra-
jonale, në muajin shkurt të vitit 2016, Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, mori 
pjesë në mbledhjen e mbajtur në Selanik, Republika e Greqisë, ku u miratua Plani i veprimit, i 

Aktivitete ndërkombëtare dhe bashkëpunimi me tru-
pat ndërkombëtarë për parandalimin e torturës dhe 
trajtimeve tjera brutale, jonjerëzore, nënçmuese ose 
ndëshkuese.



R
A

P
O

R
T

 V
JE

T
O

R
 2

0
1

6

16

cili si fokus primarë ka aktivitetet e përbashkëta të institucioneve të Obudsmanit nga fusha e 
mbrojtjes dhe promovimit të refugjatëve/emigrantëve.  

Gjendja lidhur me emigrantët/refugjatët ishte në fokusin e Konferencës rajonale në temën: 
“Qasja deri te e drejta e azilit dhe rikthimi formal/jo formal i emigrantëve/refugjatëve”, që u 
mbajt më 3 – 4 nëntor në Ohër, e organizuar nga Avokati i Popullit në Republikën e Maqedon-
isë, në bashkëpunim me Komisariatin  e Lartë për Refugjatët – UNHCR, në suaza të projektit: 
“Përmirësimi i sistemit për mbrojtje juridike në lidhje me azilin”.  

Në këtë Konferencë morën pjesë përfaqësuesit e Institucioneve rajonale të Ombudsma-
nëve, organizatat ndërkombëtare, përfaqësues të sektorit civil, si dhe përfaqësues të institucion-
eve dhe organeve shtetërore.

Në Konferencën rajonale u prezantua rezultati i hulumtimit i realizuar në temën: “Qasja deri 
te e drejta e azilit”, që u përpilua nga ana e ekspertit të jashtëm, i angazhuar nga ana e Avokatit 
të Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional. 

Për rezultatet e këtij hulumtimi si dhe për elaborimet dhe diskutimet e të gjithë pjesë-
marrësve në këtë Konferencë, u përpilua publikimi – “Koleksioni i elaborimeve nga Konferenca 
rajonale në temën - “Qasja deri te e drejta e azilit dhe rikthimi formal/jo formal i emigrantëve/ 
refugjatëve”

Përfaqësuesit e Avokatit të Popullit – Mekanizmit Parandalues Nacional, edhe këtë vit morën 
pjesë aktive në takimet e rrjetit të MPN të Evropës Juglindore. Përkatësisht, në muajin nëntor 
u mbajt konferenca me rastin e 10 vjetorit të Protokollit Fakultativ të Konventës së KB Kundër 
Torturës dhe Trajtimeve tjera Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese ose Ndëshkuese (OPKAT) në 
organizim të Rrjetit të Evropës Juglindore, që u mbajt në Zagreb, Republika e Kroacisë. Kurse 
në muajin dhjetor u mbajt konferenca në Beograd, Republika e Serbisë, në temën: “Mbrojtja 
e të drejtave të njeriut për refugjatët dhe emigrantët në shtetet e Evropës Juglindore – qasje 
parandaluese”.  

Po ashtu, Mekanizmi Parandalues Nacional mori pjesë edhe në Dialogun e Komisariatit të 
Lartë për Refugjatët në temën: “Fëmijët në lëvizje” si dhe në Takimin e UNHCR dhe të institu-
cioneve të Obudsmanëve në mbarë botën që u mbajt në Gjenevë, Zvicër.

Kontribut i madh dhe pjesëmarrje aktive u realizua edhe në konferencat që u mbajtën në 
Rabat të Marokos dhe në Paris, Republika e Francës, dhe që kishin të bëjnë me fëmijët emi-
grantë/refugjat dhe për fëmijët pa përcjellje.  

Përfaqësuesit e MPN morën pjesë edhe në Konferencën e rrjetit të MPN të Evropës Juglin-
dore, në temën: “Shtëpitë e personave të moshuar/institucionet për përkujdesje dhe demencion 
– standardet e mbrojtjes shëndetësore dhe të kufizimit të lirisë, që mbështetet në barëra”, të 
organizuar nga Mekanizmi Parandalues Nacional  në Austri, si dhe në mbledhjen e rrjetit të MPN 
të Evropës Juglindore, të organizuar nga ana e OSBE/ODIHR në Vjenë, Republika e Austrisë. 

Në të njëjtën kohë, përfaqësuesit e Mekanizmit Parandalues Nacional morën pjesë dhe ishin 
pjesë e të gjitha trajnimeve, punëtorive dhe konferencave të organizuara ku ishin të ftuar, dhe të 
cilat u mbajtën në shtetin tonë, së bashku me institucionet dhe organet shtetërore, organizatat 
ndërkombëtare dhe me përfaqësuesit e sektorit civil. 
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Gjatë vitit raportues 2016, Avokati i Popullit përmes ueb faqes së internetit në vazhdimësi e 
njoftoi opinionin e gjerë për të gjitha aktivitetet vendore dhe ndërkombëtare, për vizitat e reali-
zuara, për mendimet e dhëna, iniciativat edhe atë në linkun vijues të internetit: 

http:www.ombudsman.mk/MK.nacionalen_preventiven_mehanizam. 
Në ueb faqen e internetit, gjithashtu janë publikuar edhe dispozitat dhe standardet rel-

Transparenca e punës së Mekanizmit Parandalues 
Nacional

Me qëllim të fuqizimit të kapaciteteve, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, gjatë muajit 
shtator të vitit 2016 realizoi trajnimin që u realizua nga ana e ekspertëve të fushave të ndryshme 
edhe atë nga fusha e shkencave juridike, të drejtave të njeriut dhe policisë, psikiatrisë dhe foren-
zikës (mjekësisë ligjore). 

Përfaqësuesi i Mekanizmit Parandalues Nacional, mori pjesë edhe në trajnimin për Procedu-
rat e standardizuara operative për Qendrën e Pranimit të Shtetasve të Huaj, i cili nën patronatin 
e Organizatës ndërkombëtare për Emigrimet (IOM) u mbajt më 23 dhe 24 gusht në Veles. 

Në këtë trajnim u prezantuan parimet mbi të cilat bazohen Procedurat e standardizuara 
operative, që kanë për qëllim operacionalizimin e Ligjit për shtetasit e huaj dhe Rregulloren për 
rendin e shtëpisë në Qendrën e Pranimit të Shtetasve të Huaj. 

Sektori për azil pranë seksionit për punë civile të Ministrisë për punë të brendshme, në Ohër, 
gjatë muajit prill organizoi seminarin për përpilimin e versionit final të Procedurave të standardi-
zuara operative për veprim me kategoritë e cenuara të personave – shtetas të huaj, ku mori pjesë 
edhe përfaqësuesi i Mekanizmit Parandalues Nacional. 

Po ashtu, përfaqësuesi i Mekanizmit Parandalues Nacional mori pjesë në trajnimin e mbajtur 
në temën: Fuqizimi i aftësive për monitorim në burgjet për personat e mitur në R. e Shqipërisë, 
R. e Kosovës dhe në R. e Maqedonisë, të organizuar nga ana e Matra Ko PROLL, në suaza të 
projektit “Përmirësimi i kushteve në burgje për ri integrimin e burgjeve për personat e mitur në 
Shqipëri, Kosovë dhe në Maqedoni” – të përkrahur nga Ministria për punë të jashtme e Holandës. 

Në suaza të aktiviteteve promovuese, Mekanizimi Parandalues Nacional në këtë vit rapor-
tues, në kontekst të krizës së emigrantëve / refugjatëve, përpiloi dy broshura. Përkatësisht, në 
njërën prej broshurave i njofton refugjatët për të drejtat e tyre dhe për mandatin e Avokatit të 
Popullit, kurse broshura e dytë kishte për qëllim ngritjen e vetëdijes te popullata vendore në 
lidhje me statusin e refugjatëve, problemet me të cilat ata ballafaqohen dhe përmes porosive të 
fuqishme të ngrit humanizmin, njerëzimin dhe vetëdijen në mesin e popullatës vendore. 

Gjithashtu, Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, përpiloi broshurën për të 
drejtat e personave të arrestuar dhe të ndaluar në stacionet policore, si dhe përmbledhjen e 
dispozitave juridike për rregullat e burgjeve dhe të drejtat e personave të dënuar. 

Në ditën ndërkombëtare për përkrahjen e viktimave nga tortura, Avokati i Popullit e prezan-
toi Raportin vjetor për vitin 2015, në të cilin janë sistematizuar gjendjet lidhur me kushtet, tra-
jtimin dhe veprimin me personat në vendet e privimit nga liria dhe në vendet e kufizimit të lirisë 
së lëvizjes.

Promovimi i MPN dhe fuqizimi i kapaciteteve në 
pjesën e realizimit të drejtave të personave të priv-
uar nga liria.
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evante ndërkombëtare si dhe një pjesë e rregullativës vendore nga fusha e parandalimit dhe të 
mbrojtjes nga tortura. 

Të dhënat në ueb faqen e internetit janë në qasje në tre gjuhët (gjuhën maqedonase, 
gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze). 

Me rastin e Ditës ndërkombëtare për përkrahjen e viktimave nga tortura, Avokati i Popullit 
– Mekanizimi Parandalues Nacional, më 27.06.2016 e prezantoi Raportin vjetor për vitin 2015. 
Më vonë, raporti u dorëzua deri te Qeveria e R.M.-së, Kuvendi i R.M.-së, ministritë kompetente 
por edhe deri te organet, institucionet dhe entet ku realizohet privimi nga liria ose kufizimi i lirisë 
për lëvizjes, gjithashtu ky raport u publikua edhe në ueb faqen e internetit të Avokatit të Popullit.

Në pajtim me Protokollin Fakultativ të Konventës Kundër Torturës, Avokati i Popullit – MPN 
e dorëzoi Raportin vjetor deri te Nën komiteti për Parandalimin e Torturës pranë Kombeve të 
Bashkuara. Gjithashtu, Raporti u dorëzua edhe deri te Komiteti Evropian për Parandalimin e 
Torturës dhe Trajtimeve tjera Brutale, Jonjerëzorë, Nënçmuese ose Ndëshkuese, si dhe deri 
te institucionet e tjera ndërkombëtare dhe organizatat për parandalim dhe për mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut.

Prezantimi dhe distribuimi i Raportit vjetor
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2
VIZITA E STACIONEVE POLICORE DHE 

GJENDJET E KONSTATUARA GJATË 
VITIT 2016

Në suaza të mandatit dhe kompetencave të tij, Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues 
Nacional gjatë vitit 2016 vazhdoi me zbatimin dhe realizimin e obligimeve që pasojnë nga Pro-
tokolli Fakultativ i Konventës Kundër Torturës të Kombeve të Bashkuara.  

Qëllimi i vizitave dhe monitorimi i vendeve në të cilat personat janë privuar nga liria, është 
identifikimi i rreziqeve të mundshme me qëllim të ndalimit të torturës ose të llojeve tjera të tra-
jtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues me personat e privuar nga liria ose personave 
që ballafaqohen me lirinë e kufizuar të lëvizjes. 

Vizita e stacioneve policore gjatë vitit në rrjedhë u realizua pa paralajmërime, në pajtim me 
programin vjetor të përcaktuar dhe të lejuar prej më parë.

Gjatë vitit 2016, Mekanizmi Parandalues Nacional – MPN, realizoi 8 vizita të rregullta, prej 
tyre 7 vizita të stacioneve policore që kanë kompetenca të përgjithshme (SP “Berovë”, SP “Resn-
jë”, SP “Çair”, SP “Tetovë”, SP “Kriva Pallankë”, SP “Gjevgjeli “dhe SP “Strugë”) dhe 1 vizitë në 
stacionin policorë për mbikëqyrje kufitare në Frangovë.

Prej gjithsej 8 vizitave të realizuara, 7 vizita u realizuan gjatë ditës, kurse vizita e SP Berovë 
u realizua gjatë orëve të vona të pasdites dhe gjatë orëve të natës.

Pjesën më të madhe të vizitave, Ekipi Mekanizmi Parandalues Nacional i realizoi në 
bashkëpunim me bashkëpunëtorët e jashtëm të shoqatave me të cilat ka nënshkruar Memoran-
dum për bashkëpunim,  të cilët janë të njoftuar me metodologjinë e monitorimit.

Gjatë realizimit të vizitave, ekipi i MPN hasi në një bashkëpunim efikas dhe në dialog kon-
struktiv me personat zyrtarë dhe me personat drejtues në stacionet policore. 

Ekipit të MPN iu mundësua kontrolli i pa penguar në dokumentacionin e kompletuar që 
drejtohet në stacionet policore, kontrolli në të gjitha hapësirat dhe në të gjitha kapacitetet ma-
teriale me të cilat disponojnë të njëjtit, më pas u mundësua edhe biseda me të gjithë personat 
sipas zgjedhjes së lirë, në konfidencë të plotë pa kurrfarë pranie dhe mbikëqyrje nga ana e 
personave zyrtarë. 

Zyrtarët e policisë në stacionet e vizituara policore, ishin të njoftuar me mandatin dhe me 
kompetencat dhe autorizimet e Mekanizmit Parandalues Nacional. 

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, në lidhje me gjendjet e konstatuara 
pas vizitave të realizuara në stacionet policore gjatë vitit 2016, përpiloi Raporte të posaçme me 
rekomandime konkrete për përmirësimin e kushteve dhe trajtimin e personave të arrestuar, 
personave të ndaluar dhe personave të privuar nga liria.
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Më 14.07. të vitit 2016, Mekanizmi Parandalues Nacional, së bashku me bashkëpunëtorin 
e jashtëm nga Shoqata për të drejtën penale dhe për kriminologji, realizoi vizitë të rregull të pa 
paralajmëruar, vizitë gjatë natës në Stacionin Policorë – “Berovë”.  

Stacioni Policor i Berovës është në suaza të Sektorit për Punë të Brendshme (SPB) “Shtip”, 
dhe për punën e tij i përgjigjet kryeshefit të SPB “Shtip”, dhe sipas linjave përkatëse edhe para 
departamenteve kompetente të Ministrisë për punë të brendshme. Në suaza të strukturës së 
SPB “Shtip” ekziston Zyra e Jashtme (ZJ) “Berovë”, me kompetenca për parandalimin dhe zbu-
limin e kriminalitetit.

Stacioni i policisë ndodhet në qytetin e Berovës dhe i njëjti është vendosur në një ndërtesë 
me ndërtim të fortë, ndërtuar në vitin 1918 dhe një sendërtim të ndërtuar para dhjetë viteve 
më parë. Hyrja në stacionin e policisë posedon një tram të qasjes për personat me aftësi të 
kufizuara, i ndërtuar një vit më parë.

Në pajtim me aktvendimin e Ministrisë së punëve të brendshme, Stacioni i Policisë “Berovë”, 
është përcaktuar si një vend për ndalimin e personave të privuar nga liria.

Stacioni policor me kompetenca të përgjithshme – 
Berovë

Raportet e posaçme, u dorëzuan deri te Ministria e punëve të brendshme si dhe deri te 
komandantët e stacioneve policore në të cilat është përfshirë gjendja e përcaktuar faktike dhe 
gjendjet e konstatuara, si dhe janë ofruar rekomandime konkrete nga ana e Mekanizimit Paran-
dalues Nacional në drejtim të përmirësimit të gjendjeve dhe trajtimit në stacionet policore. 

2.1.1. Kushtet materiale

Hapësira për marrje në pyetje dhe për bisedime

Hapësirat e ndalimit

Stacioni policor “Berovë” nuk është përfshirë me projektin për rinovimin e vendeve të para-
para për ndalim të personave të privuar nga liria, i cili realizohet nga ana e Ministrisë së punëve 
të Brendshme.

Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se në përbërje të  Stacioni Policor “Berovë” 
ekziston një hapësirë për ndalimin e personave, e cila ndodhet në pjesën e bodrumit.

Dhoma e ndalimit nuk i plotëson standardet për vendosjen e personave të ndaluar, për nga 
aspekti i madhësisë, higjienës dhe sigurisë. Nga matjet e kryera, u përcaktua një sipërfaqe prej 
7m2, për nga aspekti i temperaturës dhe lagështisë u përcaktuan vlerat prej 22 ° C dhe 42% 

Stacioni Policor “Berovë” nuk disponon me hapësirë të veçantë për marrjen në 
pyetje dhe për biseda me personat e arrestuar dhe me personat e privuar nga liria, 
e as hapësirë për bisedë me personat e mitur, ashtu siç parashikohet në pajtim me 
Ligjin për drejtësinë e fëmijëve. 

Bisedimet me personat e arrestuar dhe me personat e privuar nga liria realizohen në zyrën 
e drejtuesit të ndërrimit, si dhe në një pjesë të zyrave tjera zyrtare.
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Nyja sanitare

R.H., dhe me këtë u nxor konstatimi se të gjitha vlerat sillen në suaza të  standardeve minimale 
ndërkombëtare të pranueshme për nga aspekti i sipërfaqes për metër katrorë për një person të 
dënuar, temperaturës dhe lagështisë.

Gjatë inspektimit kontrollues në dhomën e paraburgimit, ekipi i MPN-së konstatoi se dhoma 
ishte e pajisur me një mbulesë të pastër dhe të rregullt (për ndalime afatshkurtra dhe të natës). 
Në këtë hapësirë ndodhet një tavolinë e fiksuar dhe një karrige, të cilat janë në gjendje  funk-
sionale dhe të rregullt.

Për nga aspekti i ndriçimit, hapësira i plotëson standardet që kanë të bëjnë me dritën ditore 
dhe me dritën plotësuese, megjithatë në këtë hapësirë mungon ventilatori për pastrimin e ajrit 
në dhomë dhe ventilimi realizohet përmes korridorit nga hyrja e bodrumit.

MPN konstatoi se në hapësirën e paraburgimit nuk është instaluar sistemi i 
veçantë për thirrje kontaktuese, gjë që e vështirëson kontaktin e personave të  
paraburgosur me personat zyrtarë në rastet e nevojës urgjente.

Ekipi i MPN-së gjatë kontrolli në Stacionin e Policisë “Berovë” nuk hasi asnjë mjet me të cilin 
realizohet frikësimi ose vetë-lëndimi.

Në momentin e vizitës në SP “Berovë” nuk kishte persona të ndaluar dhe të vendosur në 
hapësirën e paraburgimit.

2.1.2. Realizimi i të drejtave të personave të ndaluar

MPN konstatoi se të drejtat e personave të privuar nga liria dhe personave të 
ndaluar janë theksuar në mënyrë të rregullt në disa vende në Stacionin e Policisë 
“Berovë” edhe atë në derën e hyrjes dhe në korridor, megjithatë të njëjtat nuk janë 
të theksuara në hapësirën e udhëheqësit të ndërrimeve, e as në hapësirën zyrtare 
në të cilën realizohen bisedimet me personat e ndaluar dhe me personat e privuar 
nga liria.

Janë përpiluar edhe afishe (fletushka) të veçanta në disa gjuhë, të cilat janë në qasje për 
personat e burgosur që nga momenti i privimit nga lira.

Të gjithë personat e ndaluar njoftohen për të drejtën e tyre për avokat, por sipas deklarat-
ave të personave zyrtarë, të rralla janë rastet kur personat e ndaluar kërkojnë që tu sigurohet 
avokati nga lista e avokatëve kujdestarë e cila haset në SP “Berovë”, ose të thirret përfaqësuesi 
i tij juridik.

MPN konstatoi se në rastet kur ndonjë person posedon lëndime të dukshme ose nuk ndje-
het mirë dhe kërkon që kontrollohet nga mjeku, realizohet thirrja e shërbimit të emergjencës 
mjekësore ose personi dërgohet në qendrën mjekësore që ti ofrohet ndihma mjekësore.

Në këtë Stacion policor, në pajtim me informatat e pranuara, nuk pasur raste të vetë-
lëndimit.

Hapësira e ndalimit në Stacionin Policor “Berovë” nuk kishte nyjë sanitare për personat e 
ndaluar, dhe në rast nevoje personi i ndaluar dërgohet në tualetin që gjendet në katin përdhes, 
i cili shfrytëzohet nga punonjësit dhe nga klientët që vijnë në Stacionin policor, dhe me këtë 
cenohet e drejta e privatësisë dhe intimitetit të personit të ndaluar.

Sipas ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional, është e domosdoshme që të adapto-
het tualeti, i cili do t’i dedikohet ekskluzivisht personave të ndaluar në afërsi të drejtpërdrejtë 
me hapësirën e paraburgimit, ndërsa tualeti në katin përdhes të stacionit të policisë duhet të 
shfrytëzohet vetëm nga personat zyrtarë.
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2.1.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të ndaluar

Gjatë vizitës së SP “Berovë” u realizua kontrolli inspektues i të dhënave në regjistrat dhe 
dokumentet për: evidencën e personave të privuar nga liria dhe të personave të ndaluar, evi-
dencën e të dhënave për personat e paraburgosur, evidencën e të dhënave për ngjarjet e 
përditshme, evidencën e të dhënave për parashtresat e qytetarëve kundër nëpunësve të policisë 
dhe të masave të ndërmarra si dhe kontrolli i disa dosjeve për personat e ndaluar (5 dosje sipas 
përzgjedhjes së rastësishme).

MPN konstatoi lëshime të karakterit administrativ dhe teknik në çastin e regjistrimit të të 
dhënave në regjistrat ekzistuese, kurse janë konstatuar edhe lëshime në pjesën e evidencës 
elektronike.

Gabimet teknike dhe lëshimet e detektuara në mënyrë të tillë, të cilat janë të natyrës ad-
ministrative, edhe pse nuk mund të përkufizohet si mos respektim i të drejtave të personave të 
ndaluar, prapëseprapë të njëjtit në mënyrë indirekte flasin për pamundësimin e shfrytëzimit të 
drejtave të parapara. Për këto arsye, dhe për shkak të saktësisë më të lartë dhe për evidentim 
më të rregullt, MPN rekomandon që në të ardhmen të kushtohet vëmendje dhe azhurnim më i 
madh gjatë regjistrimit të dhënave.

Evidenca në Stacionin e policisë drejtohet në mënyrë kronologjike, në këtë 
mënyrë gjatë regjistrimit të orës së veprimit të ndërmarrë, realizohet rrumbullakimi 
i periudhës së afërme prej 5-pesë ose 10-dhjetë minutave.

Nga procesverbali për personin e ndaluar, në një nga dosjet individuale, MPN konstatoi se 
personit të ndaluar i është ofruar ndihma mjekësore, përkatësisht i njëjti është dërguar në Qen-
drën Shëndetësore “Berovë”. Një informacion i tillë ishte theksuar në fund të procesverbalit në 
pjesën “vërejtje”, ndërsa në pjesën e procesverbalit që ishte e dedikuar për të drejtën, nevojën 
dhe ndihmën e ofruar mjekësore, ishte theksuar se personi nuk ka nevojë për ndihmë mjekësore 
dhe mungojnë të dhënat për asistencën e ofruar.

Në të njëjtën kohë, Mekanizmi Parandalues Nacional arriti në përfundimin se as në pro-
cesverbalin për personin e ndaluar, e as në pjesën e të dhënave për persona të ndaluar nuk 
mund të përcaktohet koha, përkatësisht ora kur personi i ndaluar ka qenë i dërguar në Shtëpinë 
shëndetësore “Berovë” dhe kur atij i është ofruar ndihma mjekësore.

Kjo paraqet një lëshim të dukshëm gjatë drejtimit të evidencave, duke pasur parasysh 
faktin se edhe në “Rregulloren për përmbajtjen dhe mënyrën e drejtimit të evidencave policore 
dhe formën dhe përmbajtjen e formularit të evidencave të policisë” saktësisht janë përcaktuar 
rregullat për mënyrën e drejtimit të evidencës për personat e ndaluar.

Mekanizmi Parandalues Nacional nuk pati mundësinë që të realizoj kontroll të 
Evidencës për ankesat e parashtruara nga qytetarët kundër nëpunësve të policisë 
dhe për masat e ndërmarra si dhe në Evidencat mbi përdorimin e mjeteve të de-
tyrimit, duke pasur parasysh faktin se të njëjtit gjenden te komandanti i stacionit, i 
cili në çastin e vizitës nuk ishte i pranishëm në stacionin policor.

Në pajtim me procedurat standarde operative të Ministrisë për punë të brend-
shme, personave të ndaluar u sigurohet së paku një porcion ushqimi gjatë kohës së 
ndalimit të tyre (nëse mbahen më gjatë se 6 orë), megjithatë MPN konstatoi se një 
gjë e tillë nuk regjistrohet në fletoren zyrtare nga ana e nëpunësve policor.

Stacioni i policisë ka në disponim një buxhet prej 1000,00 denarë për këtë qëllim, mjete të 
cilat mbahet në zyrën e udhëheqësit të ndërrimit. 

Stacioni Policor “Berovë” nuk posedon automjet - furgon policor për realizimin 
e transportimit nëse nevojitet një gjë e tillë, por se shfrytëzohen automjete zyrtare 
për këtë qëllim.
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2.1.4. Rekomandime dhe veprimi në lidhje me rekomandimet 
e dhëna

Avokati i Popullit - Mekanizmi Parandalues Nacional, për gjendjet e konstatuara nga vizita e 
realizuar përpiloi Raportin e posaçëm me rekomandime konkrete, të cilin e dorëzoi deri te Minis-
tria për punë të brendshme, si dhe deri te komandanti i Stacionit policor “Berovë” 

Në këtë drejtim, këto janë një pjesë e gjendjeve të konstatuara me rekomandimet për-
katëse si dhe me nivelin e impelementimit të tyre nga ana e Ministrisë për punë të brendshme 
dhe komandantit të SP “Berovë”.

Pasqyra
 e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Ministria për punë të brendshme të siguroj 
fonde për të siguruar një hapësirë të veçantë 
në SP “Berovë” për realizim të bisedimeve me 
personat e paraburgosure arrestuar, si dhe një 
hapësirë të veçantë për bisedime dhe ndalimin 
e fëmijëve, në pajtim me Ligjin për drejtësinë e 
Fëmijëve.

Rekomandimi i dhënë do të merret 
parasysh sipas mundësive financiare të 
Ministrisë për punë të brendshme, si 
dhe në pajtim me kornizën ligjore dhe 
nënligjore.

Në hapësirën për ndalim të instalohet një 
sistem i posaçëm për thirrje, me qëllim të re-
alizimin e kontaktit të personave të ndaluar me 
personat zyrtarë në rast nevoje urgjente.

Rekomandimi i dhënë do të merret para-
sysh në pajtim me mundësitë financiare 
të Ministrisë për punë të brendshme.

Urgjentisht të sigurohet një furgon policor për 
mundësimin e transportimit të personave të 
arrestuar, meqenëse për këtë qëllim shfrytë-
zohen automjetet zyrtarë të cilët nuk i përm-
bushin standardet e sigurisë.

Rekomandimi i dhënë që ka të bëjë 
me furnizimin e një furgon policor për 
mundësimin e transportimit të person-
ave të arrestuar, do të merret parasysh 
në pajtim me mundësitë financiare të 
Ministrisë për punë të brendshme.

Tabela nr. 1
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Tabela nr..2

Pasqyra
 e rekomandimeve të dhëna deri te Stacioni Policor Berovë

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Të drejtat e personave të privuar nga liria, 
të drejtat e personave të arrestuar dhe të 
ndaluar duhet të theksohen në mënyrë të 
rregullt edhe në hapësirën për pranim (zyra 
e drejtuesit të ndërrimit), si dhe në pjesën e 
hapësirës për ndalim.

Tabelat informuese për të drejtat e person-
ave të thirrur, të arrestuar ose të ndaluar në 
SP “Berovë” janë theksuar edhe në hapësirën 
e pranimit, si dhe në pjesën e hapësirës për 
ndalime.

Me rregull të plotësohet shënimi zyrtarë 
për realizimin e të drejtës për tu ushqyer / 
porcionit ushqimorë.

Në lidhje me rekomandimin që ka të bëjë 
me përpilimin e shënimit zyrtarë për reali-
zimin e të drejtës për ushqim, Ju njoftojmë 
se ky rekomandim tërësisht është implemen-
tuar.

Hapësirat dhe dokumentacioni që janë me 
interes për MPN duhet të jenë në qasje dhe 
të disponueshme në çdo kohë; SP duhet 
të ndërtojë një mekanizëm me të cilin do 
të sigurohet qasje në hapësirën ku ruhen 
sendet e konfiskuara, si dhe deri te evidencat 
përkatëse.

Evidenca për shfrytëzimin e mjeteve të de-
tyrimit drejtohet nga ndihmës - komandanti 
për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike 
dhe parandalime ose varësisht nga vëllimi 
i punës në disa prej SP edhe zëvendës-
komandanti. Zyrat e tyre nuk janë krujuar 
për angazhim pune prej 24 orëve, siç është 
rasti me shërbimin e kujdestarisë.

Gjatë udhëheqjes së evidencës, saktë të 
regjistrohet ora dhe minutat kur janë ndër-
marrë aktivitetet dhe veprimet (p.sh. ankesat 
e pranuara telefonike, arrestimet, ndalimet 
etj.) me qëllim të saktësisë më të madhe të të 
dhënave dhe informacioneve të regjistruara 
në evidencat zyrtare.

Rekomandimi për evidentim preciz të orës 
dhe minutave në lidhje me veprimet e ndër-
marra, është implementuar në tërësi.

Mekanizmi Parandalues Nacional së bashku me bashkëpunëtorin e jashtëm nga Shoqata 
për të Drejtën Penale dhe Kriminologji, më datën 15.06. të vitit 2016, realizoi vizitë të rregull të 
pa paralajmëruar në Stacionin policorë me kompetenca të përgjithshme “Resnjë”.  

Stacioni Policor “Resnjë” për nga aspekti i organizimit është në suaza të Sektorit për Punë 
të Brendshme (SPB) Manastir, që nënkupton faktin se dhe për punën e tij i përgjigjet krye shefit 
të SPB Manastir, dhe sipas linjave përkatëse edhe para departamenteve kompetente të Ministrisë 
për punë të brendshme. 

Stacioni policor me kompetenca të përgjithshme 
“Resnjë”



AVOKATI I POPULLIT
MEKANIZMI PARANDALUES NACIONAL

www. OMBUDSMAN.MK 25

2.2.1. Kushtet materiale

Hapësira për marrje në pyetje dhe për biseda

Stacioni policor “Resnjë” nuk disponon me hapësirë të veçantë për marrjen në 
pyetje dhe për biseda me personat e arrestuar dhe me personat e privuar nga liria, 
e as hapësirën për bisedë me personat e mitur, ashtu siç parashikohet në pajtim me 
Ligjin për drejtësinë e fëmijëve.

Bisedat me personat e arrestuar dhe me personat e privuar nga liria realizohen në zyrën e 
nëpunësve të turnit, si dhe në një pjesë të zyrave tjera zyrtare.

Hapësirat e ndalimit

Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se në përbërje të  Stacioni policor “Resnjë” në 
pjesën e bodrumit ekziston një hapësirë e rinovuar për ndalimin individual. Përskaj kësaj hapë-
sire, në Stacionin policor gjenden edhe tre hapësira për ndalim, të cilat nuk janë rinovuar dhe 
për të cilat MPN mori informata se të njëjtit nuk shfrytëzohen.

Megjithatë, gjatë inspektimit në këto hapësira, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional 
gjeti mbulesa në krevatet, që është një indikatorë i mundësisë që në këto hapësira të kenë 
qëndruar persona të ndaluar.

Dhoma e ndalimit i plotëson standardet për vendosjen e personave të ndaluar, për nga 
aspekti i madhësisë, higjienës dhe sigurisë. Nga matjet e kryera, u përcaktua një sipërfaqe 
prej 7m2, për nga aspekti i temperaturës dhe lagështisë u përcaktuan vlerat prej 20 °C dhe 56 
% R.H., dhe me këtë u konstatua se të gjitha vlerat sillen në suaza të  standardeve minimale 
ndërkombëtare të pranueshme për nga aspekti i sipërfaqes për metër katrorë për një person të 
dënuar, temperaturës dhe lagështisë.

Gjatë inspektimit kontrollues në dhomën e paraburgimit, ekipi i MPN-së konstatoi se hapë-
sira ishte e pajisur me një shtrat për pushim (për ndalime afatshkurtra dhe të natës), me 
mbulesa dhe dyshek të pastër dhe të rregullt. Në këtë hapësirë ndodhet një tavolinë e fiksuar 
dhe një karrige, të cilat janë në gjendje  funksionale dhe të rregullt.

Duke e pasur parasysh faktin se Stacioni i policisë gëzon kompetenca prioritare për ruajtjen 
e rendit dhe qetësisë publike (RQP), një nga objektivat themelore të MPN ishte përqendruar në 
procedurën policore, veçanërisht në rastet e arrestimit policorë, arrestimit dhe heqjes së lirisë 
në suaza të stacionit policor. Megjithatë, në suaza të vizitës, u realizuan bisedime me personat 
zyrtarë pranë Zyrës së Jashtme (ZJ) “Resnjë”, e cila është në përbërje të SPB “Manastir” dhe 
gëzon kompetenca për parandalimin dhe zbulimin e kriminalitetit.

Stacioni i policisë është i vendosur në një ndërtesë me ndërtim të fortë, ndërtuar kah mesi 
i shekullit të kaluar dhe para më shumë se dhjetë vite ky objekt është zgjeruar me një pjesë 
shtesë. 

Duke pasur parasysh faktin se objekti është nga kohërat vjetra, MPN konstatoi se i njëjti 
tërësisht nuk është në funksion dhe se nuk i përgjigjet nevojave të reja për realizim efikas të 
autorizimeve policore.

Në hyrje të Stacionit policor, ekziston një platformë e pjerrët për qasjen e per-
sonave me aftësi të kufizuar, i ndërtuar para disa viteve, i cili shpie deri te shërbimet 
administrative të cilët gjenden në pjesën e bodrumit, por jo edhe deri te hapësirat 
policore që gjenden në katin përdhese.

Në pajtim me aktvendimin e Ministrisë për punë të brendshme, Stacioni i policisë “Resnjë”, 
është përcaktuar si një vend për ndalimin e personave të privuar nga liria.
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Drita natyrore / ditore sigurohet përmes një dritare të vogël që gjendet mbi derën metalike 
të hyrjes në këtë hapësirë, por qarkullimi i dritës nuk është i mjaftueshëm. Në këtë hapësirë nuk 
ekziston ndriçim plotësues. 

MPN konstatoi se në hapësirën e paraburgimit është instaluar sistemi i veçantë për thirrje 
kontaktuese (shtëpi-fon), të cilin e shfrytëzojnë personat e ndaluar për thirrjen e rojeve ose për 
thirrjen e nëpunësve të turnit. 

Ekipi i MPN-së gjatë kontrollit në Stacionin e policisë nuk hasi asnjë mjet me të cilin mund 
të realizohet frikësimi ose vetë-lëndimi.

Në momentin e vizitës në SP “Resnjë” nuk kishte persona të ndaluar dhe të vendosur në 
hapësirën e paraburgimit, me të cilin ekipi i MPN do të mund të realizonte bisedë.

Nyja sanitare

Hapësira e ndalimit në Stacionin Policor “Resnjë” nuk kishte nyjë sanitare të posaçme për 
personat e ndaluar, dhe në rast nevoje personi i ndaluar dërgohet në tualetin që gjendet në katin 
përdhese, i cili shfrytëzohet nga punonjësit dhe nga klientët që vijnë në Stacionin policor, dhe 
me këtë cenohet e drejta e privatësisë dhe intimitetit të personit të ndaluar.

Sipas ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional, është e domosdoshme që të adaptohet 
tualeti, në afërsi të drejtpërdrejtë me hapësirën e paraburgimit i cili do të shërbente ekskluzivisht 
për personat e ndaluar, ndërsa tualeti në katin përdhese të stacionit të policisë duhet të shfrytë-
zohet vetëm nga personat zyrtarë.

2.2.2. Realizimi i të drejtave të personave të ndaluar

MPN konstatoi se Udhëzuesi për të drejtat dhe Kodi i etikës policore, janë theksuar në 
mënyrë të rregullt në disa vende të dukshme në Stacionin e policisë, megjithatë të njëjtit nuk 
janë të theksuara në hapësirat tjera (zyrat dhe hapësirat) në të cilat qëndrojnë personat e nda-
luar.

Posterët për të drejtat e personave të privuar nga liria dhe për personat e paraburgosur 
janë përpiluar në 3 gjuhë (maqedonisht, shqip dhe anglisht), ndërsa Kodi i etikës policore është 
përpiluar në 7 gjuhë (maqedonisht, shqip, turqisht, në gjuhën rome, serbisht, në gjuhën vllahe 
dhe në gjuhën angleze).

MPN u informua se të gjithë personat e privuar nga liria njoftohen për të drejtat e tyre në 
çastin e arrestimit në Stacionin policor. Të gjithë personat e ndaluar njoftohen për mundësinë 
e shfrytëzimit të mbrojtjes, dhe nëse personi i ndaluar kërkon që të shfrytëzoj këtë të drejtë, 
atëherë thirret mbrojtësi juridik nga lista e avokatëve kujdestarë, ose personit të ndaluar i 
mundësohet thirrja e përfaqësuesit të tij juridik.

Për personat te të cilët vërehen lëndime të dukshme ose për personat që nuk ndjehen 
mirë dhe në rastet kur kërkojnë që kontrollohet nga mjeku, realizohet thirrja e shërbimit të 
emergjencës mjekësore ose personi dërgohet në qendrën mjekësore që ti ofrohet ndihma 
mjekësore.

Në Stacion policor “Resnjë”, në pajtim me informatat e pranuara, të rralla janë rastet për 
ndihmë mjekësore si dhe nuk janë evidentuar raste të vetë-lëndimit.

Si problem serioz, ekipi i MPN e konstatoi faktin që edhe përskaj sistematizi-
mit në këtë stacion policor, janë paraparë katër nëpunës të turnit, për momentin e 
dhënë janë të punësuar vetëm dy nëpunës të turnit. Në rastet kur nëpunësit e turn-
eve nuk janë në detyrë të punës, dhe kur manifestohet nevoja e ndalimit të ndonjë 
personi, një veprim i tillë realizohet në SP “Manastir”.
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Sipas vlerësimit të MPN, praktika e tillë paraqet zvogëlimin e veprimit efikas të policisë në 
suaza të këtij Stacioni policor, dhe paraqet devijim nga parimi për ndalim të personit në një afat 
më të shkurtër kohorë.

Në SP “Resnjë” nuk ekziston buxheti i posaçëm për sigurim të ushqimit për per-
sonat që ndalohen më shumë se 6 orë, kurse personi i ndaluar fiton ushqimin nëse 
me vete posedon para, nëse familja e tij i sjell ushqim ose nëse nëpunësi përgjegjës 
i policisë i ndan para nga mjetet e veta pronësore për këtë qëllim.

2.2.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të ndaluar

Duke vepruar në suaza të kompetencave të veta, gjatë vizitës së Stacionit policor “Resnjë”, 
Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi kontroll inspektues në evidencën e të  dhënave për 
personat e privuar nga liria, evidencën e personave të arrestuar, evidencën e të dhënave për 
ngjarjet e përditshme, evidencën e të dhënave për parashtresat e qytetarëve kundër nëpunësve 
të policisë dhe masave të ndërmarra si dhe kontrolli i disa dosjeve për personat e ndaluar (sipas 
përzgjedhjes së rastësishme).

Nga kontrolli i dokumentacionit të përgjithshëm, MPN konstatoi se evidenca në këtë sta-
cion të policisë drejtohet në mënyrë kronologjike, në këtë mënyrë gjatë regjistrimit të orës së 
veprimit të ndërmarrë, realizohet rrumbullakimi i periudhës së afërme prej 5-pesë ose 10-dhjetë 
minutave.

Në të shumtën e rasteve është vërejtur se në librin e regjistrimeve i cili drej-
tohet në SP “Resnjë” përskaj ngjyrës së shkrimit, shfrytëzohet edhe lapsi.  Sipas 
vlerësimit të MPN, kjo praktikë duhet të ndërpritet dhe evidentimi i heqjes së lirisë 
duhet të regjistrohet vetëm me ngjyrë shkrimi, me qëllim të parandalohen korri-
gjimet eventuale në librin e evidentimit.

Gjithashtu, Mekanizmi Parandalues Nacional konstaton mospërputhjen e të dhënave në 
regjistrat e ndryshëm, të cilat duhet të pasqyrojnë një situatë të njëjtë faktike, gjë që paraqet 
një lëshim të dukshëm në drejtim të mbajtjes së shënimeve.

Nga kontrollet e realizuara në Regjistrin e përdorimit të mjeteve të detyrimit, Mekanizmi 
Parandalues Nacional, konstatoi se nëpunësi drejtues policorë në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe 
pas një periudhe më të gjatë se një muaji, akoma nuk është prononcuar në lidhje me qën-
drueshmërinë, arsyetimin dhe rregullin e përdorimit të mjeteve të detyrimit.

Një prolongim i tillë për nga aspekti i vlerësimit të arsyeshmërisë dhe rregullsisë së  për-
dorimit të mjeteve të detyrimit, sipas MPN-së, hap dyshime rreth ligjshmërisë dhe legjitimitetit 
të aktiviteteve të ndërmarra nga ana e personave zyrtarë që kanë shfrytëzuar mjetet e detyrimit 
në rastet konkrete, veçanërisht nëse merret parasysh se nga inspektimi kontrollues i dokumen-
tacionit, pason se mjetet e detyrimit, në 3 raste janë marrë kundër një personi të njëjtë.

Sipas “evidencës së parashtresave të dorëzuara nga qytetarët kundër nëpunësve të policisë 
dhe të masave të ndërmarra”, Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se rubrikat të cilat i 
referohen veprimeve dhe aktiviteteve të ndërmarra pas pranimit të ankesave ishin të zbrazëta 
dhe të pa plotësuara, prandaj u kërkuan sqarime plotësuese nga personat zyrtarë të detyruar 
për drejtimin e evidencës, dhe për kontrollime në dosjet e lëndëve për këto ngjarje.

Nga kontrolli inspektues në dosjet individuale, MPN konstatoi se ankesat janë dorëzuar 
deri te Sektori për kontroll të brendshëm dhe për standarde profesionale për vendimmarrje të 
mëtejshme, dhe mos evidentimi i fakteve të tilla paraqet një lëshim të dukshëm.

Mekanizmi Parandalues Nacional si veçanërisht shqetësues e thekson (mos)
veprimin joefikas dhe jo profesional pikërisht nga ana e Sektorit për kontroll të 
brendshëm dhe për standarde profesionale. Përkatësisht, edhe përskaj faktit se në 
pajtim me dispozitat pozitive - juridike ligjore, ky Sektor është kompetent që të 
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veproj në lidhje me parashtresat e qytetarëve kundër nëpunësve të policisë dhe të 
zbatoj procedura për vlerësimin e ligjshmërisë së procedurave, deri në ditën e vizitës 
nuk kishte ndërmarrë kurrfarë mase dhe se nuk janë dorëzuar përgjigje për asnjë 
nga parashtresat e dorëzuara, dhe me këtë tani më janë tejkaluar të gjitha afatet e 
parapara në aktet ligjore dhe nënligjore, të cilat i rregullojnë veprimet e këtij Sek-
tori. 

Në këtë drejtim, në pajtim me Ligjin për policinë, kur personi ndaj të cilit janë zbatuar au-
torizimet policore, konsideron se janë shkelur liritë dhe të drejtat e tij, gëzon të drejtën e dorë-
zimit të parashtresës deri në Policia, dhe ajo është e detyruar që të realizoj kontrollin e këtyre 
pohimeve dhe në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të parashtresës, në formë të shkruar ta 
njoftoj parashtruesin për masat e ndërmarra.

Në të njëjtën kohë edhe Rregullorja për zbatimin e aktiviteteve të punës së Sektorit për 
kontroll të brendshëm dhe standarde profesionale pranë MPB-së, parashikon se veprimi i Sektorit 
në lidhje me parashtresën konkrete sipas rregullit duhet të përfundojë më së voni në afat prej 30 
ditëve, nga dita e dorëzimit të parashtresës.

2.2.4. Rekomandime dhe veprimi në lidhje me rekomandimet 
e dhëna

Avokati i Popullit - Mekanizmi Parandalues Nacional, për gjendjet e konstatuara nga vizita e 
realizuar përpiloi Raportin e posaçëm me rekomandime konkrete, të cilin e dorëzoi deri te Minis-
tria për punë të brendshme, si dhe deri te komandanti i Stacionit policor “Resnjë” 

Në këtë drejtim, këto janë një pjesë e rekomandimeve të dorëzuara përkatëse dhe të 
përgjigjeve nga ana e Ministrisë për punë të brendshme dhe komandantit të SP “Resnjë”, në 
lidhje me rekomandimet e dhëna.

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Ministria për punë të brendshme të siguroj 
mjete financiare për të siguruar / adap-
tuar një hapësirë të veçantë në SP “Resnjë” 
për realizim të bisedimeve me personat e 
paraburgosur dhe për bisedime me personat 
e moshës së mitur.

Rekomandimi i dhënë do të merret parasysh 
sipas mundësive financiare të Ministrisë 
për punë të brendshme, si dhe në pajtim me 
kornizën ligjore dhe nënligjore.

Sektori për kontroll të brendshëm dhe stand-
arde profesionale, pa prolongime të veproj 
në lidhje me parashtresat e dorëzuara nga 
qytetarët kundër nëpunësve të policisë dhe t’i 
zbatoj procedurat për vlerësim të ligjshmërisë 
së veprimit, në afatet e parapara ligjore dhe të 
ndërmerr masa dhe të dorëzoj përgjigjet në 
lidhje me parashtresat e dorëzuara nga ana e 
qytetarëve, në pajtim me dispozitat pozitive 
– juridike.

Sektori për kontroll të brendshëm, hetime 
kriminalistike dhe për standarde profesion-
ale, në mënyrë gjithë përfshirëse ti shqyrtoj 
të gjitha parashtresat kundër nëpunësve të 
policisë dhe në pajtim me afatet e përcaktu-
ara në Ligjin për policinë, Ligjin për punë të 
brendshme dhe Ligjin për veprim në lidhje 
me parashtresat dhe propozimet, në kohë të 
duhur i informon qytetarët për rezultatet e 
masave të ndërmarra. 

Tabela nr. 3
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Pasqyra
 e rekomandimeve të dhëna deri te Stacioni Policor “Resnjë”

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Stacioni policor “Resnjë” të kërkoj nga 
Ministria për punë të brendshme riorgani-
zim dhe numër plotësues të nëpunësve të 
turnit (nevojiten së paku edhe dy per-
sona), me këtë do të sigurohet përmbushje 
24/7 të nevojës për pranim dhe ndalim 
adekuat dhe kompetent të personave 
në këtë SP (deri më tani, në mungesë të 
nëpunësit të turnit, ndalimi realizohet 
me arrestim të personit në SP “Manastir”, 
dhe me këtë është zvogëluar efikasiteti i 
policisë për ndalimin e personit në afat më 
të shkurtër kohorë).

БKërkesa për riorganizim / ndryshim të sis-
tematizimit për SP nga KP – Resnjë, përkatë-
sisht angazhimin plotësues të dy drejtuesve 
të ndërrimeve është dërguar deri te SPB – 
Manastir. Përkatësisht, më datën 15.11.2016 
me akte të posaçme janë njoftuar krye shefi 
dhe zëvendës krye shefi i SPB – Manastir, si 
persona përgjegjës dhe kompetent të cilët do të 
mund ta dorëzojnë kërkesën deri te shërbimet 
përkatëse në suaza të MPB të RM-së.  

Të ndërtohet trami për qasjen e person-
ave me pengesa fizike, në mënyrë që të 
mundësohet qasje më e lehtë deri te hapë-
sirat kujdestare të SP “Resnjë”. 

SP “Resnjë” si stacion policor nuk disponon 
me mjetet e saja pronësore financiare, për-
katësisht me buxhetin e pavarur, dhe të gjitha 
mjetet materiale – teknike dhe nevojat që janë 
të domosdoshme për funksionim të normali-
zuar të Stacionit policor, pranohen nga buxheti 
qendror në nivel të SPB – Manastir. 

Për shkak të precizitetit më të madh si 
dhe për shkak të evidentimit të rreg-
ullt të ngjarjeve, është i domosdoshëm 
azhurnimi më i madh gjatë regjistrimit të 
të dhënave. Në regjistrin e veprave penale, 
regjistrimi të realizohet vetëm me bojë 
shkrimi, që të evitohet rreziku nga kor-
rigjimet e mundshme.

Regjistri i Veprave penale udhëhiqet në Repar-
tin e posaçëm me emërtimin OKRA (Reparti 
i analitikes), i cili në pajtim me sistematizimin 
e MPB është organ i pavarur në suaza të SP 
“Resnjë” dhe i njëjti nuk i nënshtrohet kontrol-
lit nga ana e kuadrove që i përkasin stafit të 
eprorëve në suaza të SP “Resnjë”, por është nën 
kontroll dhe kompetenca të drejtpërdrejta të 
SPB – Manastir. Por, edhe përskaj kësaj, nëpu-
nësit janë këshilluar që në pajtim me rekoman-
dimet e dhëna nga ana e MPN në të ardhmen 
të mbajnë llogari për nga aspekti i drejtimit të 
rregullt të regjistrit të lartpërmendur.

SP “Resnjë” të përcaktoj një buxhet të 
posaçëm për sigurimin e ushqimit / 
porcionit për personat e ndaluar të cilët 
qëndrojnë më gjatë se 6 orë, në pajtim me 
Procedurat e standardizuara operative të 
Ministrisë për punë të brendshme.

SP “Resnjë” si stacion policor nuk disponon 
me mjetet e saja pronësore financiare, për-
katësisht me buxhetin e pavarur, dhe të gjitha 
mjetet materiale – teknike dhe nevojat që janë 
të domosdoshme për funksionim të normali-
zuar të Stacionit policor, pranohen nga buxheti 
qendror në nivel të SPB – Manastir.

Tabela nr. 4
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Më datën 06.10. viti 2016, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional realizoi vizitë të rregullit 
të pa paralajmëruar në Stacionin policor me kompetenca të përgjithshme “Çair”. 

Stacioni policor, gjendet në komunën e Butelit, dhe i njëjti është i vendosur në një objekt 
të vjetër dhe të ndërtuar në vitin 1964/65.

Vend pozita e Stacionit policor nuk i përshtatet nevojave dhe qëllimit, nëse mer-
ret parasysh fakti se ky stacion policor gjendet në një rrugë të ngushtë e cila nuk 
mundëson intervenime të shpejta, nuk janë të siguruara vende të parkimit për palët, 
dhe nga tre anët objekti kufizohet me shtëpi familjare, që vetvetiu mundëson që të 
konstatohet se ekziston mundësia e ekspozimit të disa prej rreziqeve të mundshme 
për nga aspekti i sigurisë. 

Ky stacion i policisë edhe përskaj që mban emrin “SP Çair”, nuk është kompetente vetëm 
për territorin e komunës së Çairit, por edhe për territorin e komunave Butel, Shuto Orizare dhe 
për komunën e Çuçer Sandevës. Në suaza të Stacionit policor, është hapur edhe Reparti i policisë 
në fshatin Mirkovcë, në territorin e komunës së Çuçer Sandevës.

Në hyrjen e Stacionit policor nuk është ndërtuar platformë e pjerrët për qasje, 
dhe për këtë arsye është pamundësuar qasja e personave me pengesa fizike deri te 
hapësirat zyrtare të stacionit policor.

Në pajtim me aktvendimin e Ministrisë për punë të brendshme, Stacioni policor “Çair” është 
përcaktuar si vend për ndalimin e personave të privuar nga liria.

Stacioni policor me kompetenca të përgjithshme 
“Çair”

2.3.1. Kushtet materiale

Hapësira për marrje në pyetje dhe për biseda 

Stacioni policor “Çair” nuk disponon me hapësirë të veçantë për marrjen në 
pyetje, e as hapësirën dhe për biseda me personat moshës së mitur, ashtu siç para-
shikohet në pajtim me Ligjin për drejtësinë e fëmijëve, kurse bisedimet me personat 
e arrestuar dhe me personat e privuar nga liria më shpesh realizohen në hapësirat 
zyrtare të inspektorëve nga Seksioni për delikte pronësore dhe për delikuencë të 
personave të moshës së mitur. 

Ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional, nga kontrolli i realizuar në hapësirat konstatoi se 
në këto hapësira nuk janë theksuar në mënyrë të rregullt të drejtat e personave të privuar nga 
liria si dhe të drejtat e personave të arrestuar.

Hapësirat e dedikuara për ndalim
Stacioni policor disponon me 2 hapësira për ndalime, megjithatë të njëjtit nuk janë funk-

sional dhe janë jashtë përdorimit një periudhë më të gjatë kohore. 
Edhe pse Stacioni policor “Çair”, fillimisht me Aktvendim është përcaktuar si stacion policor 

i cili mund të kryej ndalimin e personave, prapëseprapë me vendim të Ministrisë për punë të 
brendshme, nga muaji gusht i vitit 2012 në këtë stacion nuk realizohet ndalimi i personave të 
arrestuar dhe i personave të privuar nga liria, duke pasur parasysh faktin se ky stacion nuk i 
përmbush kushtet për ndalimin e personave, gjë që u theksua edhe në raportet e mëparshme 
të Mekanizmit Parandalues Nacional (22.07. viti 2011 vizita e rregullt, 05.07. viti 2012 vizita për 
kontroll).
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Në rastet e shfaqjes së nevojës për ndalime, personat e arrestuar ose personat e privuar 
nga liria dërgohen në stacionin më të afërt policor, në të cilin realizohet ndalimi dhe kjo më 
shpesh realizohet në Stacionet policore “Gazi Babë” dhe “Bit Pazar”. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, nga kontrolli i realizuar në hapësirat e përcaktuara për 
ndalime, regjistroi disa indikatorë të caktuar të cilët seriozisht udhëzonin në faktin se këto hapë-
sira nuk shfrytëzohen një periudhë më të gjatë kohore (p.sh. rrjete merimangash në dyert e 
hyrjes, sasi e madhe e pluhurit, vështirësi gjatë hapjes së dyerve dhe etj.).

Ekipi i Mekanizimi Parandalues Nacional, në hapësirën zyrtare të udhëheqësit të turnit vëre-
jti urdhër të nënshkruar nga ndihmës – komandanti i Stacionit policor, me të cilin jepet urdhri 
që në rastet e nevojës së ndalimit të ndonjë personi, i njëjti të mos ndalohet më gjatë se 6 orë 
në këtë Stacion policor.

Në këtë drejtim, nëse asnjëri nga inspektorët nuk punon me personin e ndaluar,  atëherë 
është i detyruar që të kontrolloj se në cilin stacioneve policore në të cilët mundësohet realizimi 
ndalimit të personave, ka vend të lirë dhe i njëjti të dorëzohet atje, dhe për këtë duhet të përpiloj 
shënimin zyrtarë. Në të njëjtën kohë, me urdhëresën parashikohet që personat e arrestuar ose 
personat e privuar nga liria, të sjellë në Stacionin policor, në asnjë çast të mos lihen të vetmuar 
në hapësirat, përkatësisht pa prani të personit zyrtarë.

Mekanizmi Parandalues Nacional, nga kontrolli i dokumentacionit dhe evidencës së perso-
nave të privuar nga liria dhe të personave të ndaluar, konstaton se prapëseprapë për ndalime 
afatshkurtra në kohëzgjatje deri më 6 orë si dhe për biseda me personat e privuar nga liria dhe 
me personat e arrestuar, nëpunësit e policorë shfrytëzojnë një pjesë të hapësirave zyrtare në të 
cilat i realizojnë bisedat me këta persona.

Ekipi i MPN realizoi kontrolle edhe në hapësirën e përcaktuar për shtetasit e 
huaj – kërkues të azilit, renovimi dhe furnizimi i së cilës është realizuar me do-
nacionet nga Misioni i OSBE-së në Shkup. MPN shpreh brengosje të veçantë për 
shkak të faktit se në muret u vërejt shkrimi i emrave maqedonas me alfabetin cirilik, 
gjë që konstatohet se në këtë hapësirë është realizuar edhe vendosja ose ndalimi i 
shtetasve maqedonas.

Nyja sanitare

Në suaza të Stacionit policor “Çair” ekziston vetëm një tualet i caktuar për personat zyrtarë, 
dhe nëse merret parasysh fakti se mungon tualeti i posaçëm, po i njëjti shfrytëzohet edhe nga 
palët, si dhe nga ana e personave të privuar nga liria dhe personave të arrestuar.

Sipas Mekanizimit Parandalues Nacional, është e domosdoshme që të ndërtohen tualete të 
posaçme për personat zyrtarë dhe për personat e arrestuar, përkatësisht personat e privuar nga 
liria, të cilat do të rregullohen në pajtim me parimet e sigurisë për mbrojtjen e kësaj kategorie 
të personave.

2.3.2. Realizimi i të drejtave të personave të ndaluar

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se në korridorin e Stacionit policor, në vend të 
dukshëm është vendosur posteri në të cilin janë theksuar të drejtat e personave të arrestuar 
dhe të ndaluar në shtatë gjuhë, kurse posteri në të cilin janë theksuar të drejtat e personave të 
thirrur, personave të arrestuar dhe personave të ndaluar, është theksuar në vend të dukshëm 
edhe në hapësirën e nëpunësit të turnit, në të cilët realizohet pranimi i personave të privuar 
nga liria.

Në pjesën e hyrjes në Stacionin policor “Çair” është vendosur një sënduk i posaçëm, në 
të cilin qytetarët do të mund ti dorëzojnë parashtresat dhe ankesat e tyre kundër veprimit të 
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nëpunësve të policisë, drejtpërdrejtë deri te Sektori për punë të brendshme dhe standarde pro-
fesionale. 

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional realizoi kontroll edhe në hapësirën e dedikuar për 
pranim të kërkuesve të azilit, në të cilën me rregull është theksuar posteri në gjuhën arabe, në 
të cilin sqarohet procesi i parashtrimit të kërkesës si dhe procedura për pranimin e së drejtës 
për azil, duke pasur parasysh faktin se në këtë Stacion policor një pjesë e shtetasve të huaj që 
vijnë nga shtetet arabe praktikojnë që të parashtrojnë kërkesat për pranimin e të drejtës së azilit.

Në ditën e vizitës, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional nuk hasi në persona të thirrur, 
të arrestuar ose në persona të privuar nga liria në Stacionin e policisë, me të cilët do të mund 
të realizonte bisedën rreth veprimit me të njëjtit nga ana e nëpunësve të policisë, dhe për këtë 
arsye më shumë informacione rreth trajtimit dhe realizimit të drejtave të personave të arrestuar, 
personave të privuar nga liria dhe të personave të ndaluar, u fituan nga kontrolli i dokumenta-
cionit që udhëhiqet në Stacionin policorë për këta persona.

2.3.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të ndaluar

Gjatë vizitës së SP “Çair”, u realizua kontrolli i regjistrave dhe i dokumenteve për: evidencën 
e personave të privuar nga liria dhe për personat e ndaluar, evidencën e personave të arrestuar, 
evidencën e ngjarjeve ditore, evidencën e parashtresave të dorëzuara nga qytetarët kundër 
nëpunësve të policisë dhe për masat e ndërmarra si dhe kontrolli i disa dosjeve për personat e 
ndaluar (5 dosje sipas përzgjedhjes së rastësishme).

Nga kontrolli i dokumentacionit të përfshirë në dosjet e veçanta, rezulton se të dhënat 
në këto dokumente janë përkatëse me të dhënat e theksuara në Regjistrat dhe se të njëjtit 
udhëhiqen në mënyrë kronologjike dhe të rregullt.  Në fashikujt e dedikuar për personat e nda-
luar hasen vërtetimet për dorëzimin e personit, dhe theksohet edhe stacioni policor ku është 
realizuar ndalimi. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se në Regjistrin për personat e privuar nga lirua 
dhe për personat e ndaluar, privimi nga liria dhe ndalimi i këtyre personave regjistrohet në të 
njëjtën kohë, gjë që praktikisht është e pamundur, duke pasur parasysh faktin se deri në çastin 
e privimit nga liria deri në çastin e dorëzimit në stacionin policorë dhe ndalimin e tyre, është e 
domosdoshme që të kaloj një periudhë e caktuar kohore. 

MPN nga kontrollet e realizuara në evidencë konstatoi se personat e privuar nga liria dhe 
personat e ndaluar këshillohen për të drejtat e tyre, por njësoj sikur edhe në Regjistrin për per-
sonat e arrestuar, nuk theksohet numri i evidentimit të aktit me të cilin personi është këshilluar 
për të drejtat e veta.

Gjatë realizimit të kontrollimit paralel të evidencës, ekipi i Mekanizmit Paranda-
lues Nacional, në njërin prej rasteve konstatoi mos përputhjen e të dhënave për nga 
aspekti i datës së mjetit të shfrytëzuar për detyrim. Përkatësisht, MPN thekson se në 
Regjistrin për shfrytëzimin e mjetit të detyrimit, si datë kur është shfrytëzuar mjeti 
i detyrimit është theksuar data 10.06.2016, kurse në Regjistrin e ngjarjeve ditore si 
datë e shfrytëzimit të mjetit të detyrimit është theksuar data 10.08.2016.

Lëshimet e tilla, paraqesin gabime evidente teknike, dhe për këtë arsye ekipi i Mekanizmit 
Parandalues Nacional rekomandon që ti kushtohet vëmendje më e madhe azhurnimit gjatë ud-
hëheqjes së evidencave, me qëllim të vetëm që të njëjtit të përputhen dhe në mënyrë të denjë 
ta reflektojnë gjendjen faktike.
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2.3.4. Rekomandime dhe veprimi në lidhje me rekomandimet 
e dhëna

Avokati i Popullit – MPN për gjendjet e konstatuara nga vizita e realizuar, përpiloi Raport të 
posaçëm me rekomandime konkrete, të cilin e dorëzoi deri te Ministria për punë të brendshme, 
si dhe deri te komandanti i Stacionit policor “Çair”. 

Në këtë drejtim, këto janë një pjesë e gjendjeve të konstatuara me rekomandimet për-
katëse si dhe përgjigjet e dhëna nga Ministria për punë të brendshme dhe nga komandanti i SP 
“Çair” në lidhje me rekomandimet e dhëna nga MPN.

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Të ndërmerren masa konkrete për përcak-
timin e lokalitetit përkatës dhe ndërtimin e 
objektit të ri të fortë në të cilin do të vendoset 
SP “Çair”.

Ky rekomandim do të merret parasysh në 
pajtim me mundësitë financiare të Ministrisë 
për punë të brendshme, si dhe në pajtim me 
kornizën ligjore dhe nënligjore përkatëse. 

Deri në kohën e dislokimit përfundimtarë të 
objektit në të cilin është vendosur SP “Çair”, 
të sigurohen mjete për ndërtimin e tramit për 
qasje deri te hapësirat zyrtare për personat 
me pengesa fizike.

Ministria për punë të brendshme, do ta 
marrë parasysh rekomandimin dhe do të 
veproj në pajtim me mundësitë financiare, 
si dhe në pajtim me kornizën ligjore dhe 
nënligjore përkatëse. 

Tabela nr.5

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Stacioni Policor Çair

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Të adaptohet një hapësirë e posaçme për 
realizimin e bisedave me personat e arres-
tuar, personat e privuar nga liria dhe me 
personat e ndaluar.

SP “Çair” nuk disponon me mundësi plotësuese 
hapësinore për këtë qëllim, dhe për këtë arsye 
është përpiluar Informacioni problematik 
deri te SPB – Shkup, me kërkesë për lejime të 
mjeteve financiare për ri destinim të zyrës për 
pranim në hapësirë për realizimin e bisedimeve 
me personat e arrestuar, me personat e priv-
uar nga liria, me personat e ndaluar, dhe në të 
njëjtën kohë kjo hapësirë të shfrytëzohet edhe 
për pranim të kërkuesve të azilit.

Hapësira e veçantë për kërkuesit e azilit të 
shfrytëzohet në pajtim me qëllimin utili-
tarë të saj dhe në të njëjtën të mos realizo-
het ndalimi i personave të tjerë. 

SP “Çair” iu drejtua SPB – Shkup me Informa-
cion problematik dhe me kërkesën që hapësira 
për kërkuesit e azilit të ri destinohet në zyrën e 
nëpunësit të turnit – për pranime, duke pasur 
parasysh faktin e numrit të vogël të kërkuesve 
të azilit gjatë vitit. 

Tabela nr.6
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Stacioni Policor Çair

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Të zmadhohet azhurnimi gjatë drejtimit të 
evidencave zyrtare dhe të zbatohet regjis-
trimi i tërësishëm dhe i plotë i të dhënave, 
në pajtim me udhëzimet e dhëna në 
Rregulloren për përmbajtjen dhe mënyrën 
e drejtimit të evidencave policore dhe për 
formën dhe përmbajtjen e formularit të 
evidencave policore. 

Është mbajtur takimi i punës me të punësuarit 
në SP – NO “Çair”, të detyruar për drejtimin 
dhe kontrollin e evidencave dhe atyre u 
janë dhënë vërejtje gojore për zmadhimin e 
azhurnimit dhe precizitetit gjatë udhëheqjes 
së evidencave në pajtim me Rregulloren për 
përmbajtjen dhe mënyrën e udhëheqjes së evi-
dencave policore dhe për formën dhe përmba-
jtjen e formularit të evidencave policore.

Më datën 25.11. të vitit 2016, Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN) realizoi vizitën e 
rregullt të pa paralajmëruar në Stacionin policorë “Tetovë”, së bashku me përfaqësuesin e Sho-
qatës Maqedonase të Juristëve të Rinj dhe me përfaqësuesin e Shoqatës për të Drejtën Penale 
dhe Kriminologji të Republikës së Maqedonisë, në cilësinë e bashkëpunëtorit të jashtëm.

Stacioni policor “Tetovë”, për nga aspekti organizativ gjendet në kuadër të Sektorit për punë 
të brendshme (SPB) “Tetovë”, dhe për punën e tij përgjigjet para kryeshefit të SPB “Tetovë”, dhe 
sipas linjave përkatëse edhe para sektorëve kompetent në Ministrinë për punë të brendshme.  

Stacioni policor është i lokalizuar në qendër të qytetit të Tetovës dhe i njëjti është vendosur 
në ndërtesën e rinovuar me ndërtim të fortë, në të cilën në hapësira të posaçme funksionin edhe 
Sektori për punë të brendshme në Tetovë (SPB Tetovë).  

Hyrja në stacionin e policisë posedon tram për personat me pengesa fizike, me 
këtë atyre u mundësohet qasje deri te stacioni i policisë, megjithatë trami nuk pose-
don gardhin përkatës për mbrojtje dhe mbajtje, dhe me këtë cenohet siguria e per-
sonave të cilët e shfrytëzojnë të njëjtin, duke pasur parasysh faktin se trami përfun-
don drejtpërdrejtë në derën e qelqit në stacionin policorë “Tetovë”.

Në pajtim me aktvendimin e Ministrisë për punë të brendshme, Stacioni policor “Tetovë” 
është përcaktuar si një vend për ndalimin e personave të privuar nga liria.

Stacioni policor me kompetenca të përgjithshme 
“Tetovë”

2.4.1. Kushtet materiale

Hapësirat për marrjen në pyetje dhe për biseda

Stacioni policor “Tetovë” disponon me dy hapësira për marrje në pyetje dhe për biseda me 
personat e privuar nga liria dhe me personat e arrestuar, që gjenden në pjesën bodrumit në 
vazhdim të korridorit, në afërsi të drejtpërdrejtë me hapësirat e ndalimit.

 Në veçanti u vërejtën masat mbrojtëse të ndërmarra në këto hapësira, në të cilat karri-
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get dhe tryezat janë të fiksuara për dysheme dhe të njëjtat nuk mund të keqpërdoren në drejtim 
të lëndimit ose vetë lëndimit. 

Prapëseprapë, njësoj sikur edhe gjatë vizitës së realizuar në vitin 2011, ashtu 
edhe kësaj radhe, MPN konstaton se këto dy hapësira nuk janë të furnizuara me 
kompjuterë dhe me pajisjet tjera teknike, dhe sipas kësaj gjendjeje faktike mund 
të konstatohet se bisedat dhe marrja në pyetje e personave realizohet në hapësirat 
zyrtare të inspektorëve në katet e epërme të ndërtesës. 

Stacioni policor “Tetovë” nuk posedon hapësirë të posaçme për biseda ose për 
ndalimin e personave të mitur, ashtu siç është paraparë në Ligjin për drejtësinë e 
fëmijëve. 

MPN konsideron se me vetë faktin se bisedat me fëmijët realizohen në zyrën e 
inspektorit për delikuencë të personave të mitur, e cila është e vendosur në katin e 
katër më të epërm të ndërtesës dhe se kjo hapësirë nuk është e rregulluar në mënyrë 
përkatëse për zhvillimin e bisedave me fëmijët, në këtë mënyrë shkaktohet trauma-
tizim plotësues i fëmijëve.

Pikërisht për këtë arsye dhe duke pasur parasysh interesin më të mirë të fëmijës, MPN 
rekomandon përshtatjen e ndonjë hapësire nga kati përdhes në suaza të Stacionit policor në një 
hapësirë të posaçme për realizimin e bisedave me personat e moshës së mitur.

Hapësirat për ndalim

Stacioni policor “Tetovë” është përfshirë me projektin për renovimin e vendeve për ndalim 
të personave të privuar nga liria, që realizohet nga ana e Ministrisë për punë të brendshme, me 
përkrahje financiare nga Komisioni Evropian. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se në kuadër të Stacionit policor ekzistojnë 3 
hapësira të reja të dedikuara për ndalim, prej tyre 2 hapësira individuale dhe një hapësirë kolek-
tive me 2 krevate. 

Nga matjet e realizuara në këto hapësira është konstatuar si vijon: sipërfaqja prej 13,7 m2, 
temperatura prej 17°C dhe lagështia prej 37% R. H., parametra të cilat sillen në suaza të kufijve 
të parapara për standardet ndërkombëtare dhe me këtë i plotësojnë kushtet për vendosje dhe 
ndalimin e personave në Stacionin policor. 

Gjatë kontrollimit inspektues në hapësirat e dedikuara për ndalim, Mekanizmi Parandalues 
Nacional konstatoi se të njëjtit janë furnizuar në mënyrë përkatëse me mjete të pastra dhe të 
rregulluara për pushim (për ndalime afatshkurtra dhe për ndalime gjatë natës), krevat, dyshek, 
batanije dhe jastëk të pastër. 

Në lidhje me aspektin e ndriçimit, hapësirat janë të ndriçuara në masë të mjaftueshme si 
nga drita e jashtme ashtu edhe nga ndriçimi i brendshëm (me poçe elektrike), dhe në suaza 
të hapësirave funksionon edhe sistemi i veçantë i ngrohjes dhe ftohjes së posaçme qendrore 
(ngrohjes përmes dyshemesë) 

MPN konstaton se në hapësirat ekziston sistemi i instaluar për thirrje – shtëpi-fon, i cili në 
momentin e vizitës nuk funksiononte. Thirrja e zyrtarit të policisë nga ana e personit të ndaluar, 
nëse paraqitet nevoja për këtë, realizohet në atë mënyrë që personi afrohet para derës së hapë-
sirës në të cilën ai është ndaluar, që të mund të shihet / përcaktohet përmes video – monitorimit, 
i cili funksionin vetëm në korridorin dhe në afërsi të derës hyrëse të hapësirës.   

Ekipi i MPN gjatë inspektimit në kuadër të Stacionit policor nuk hasi në mjete me të cilat do 
të mund të realizohej frikësimi e as vetëlëndimi. 

Në çastin e vizitës në SP “Tetovë”, nuk kishte persona të ndaluar dhe të vendosur në hapë-
sirën e ndalimit, me të cilët ekipi i MPN do të mund të zhvillojë bisedë në lidhje me trajtimin dhe 
nivelin e realizimit të drejtave të tyre.



R
A

P
O

R
T

 V
JE

T
O

R
 2

0
1

6

36

Nyja sanitare

Stacioni policor “Tetovë” posedon 2 nyja të posaçme sanitare, prej të cilave njëra gjendet 
në pjesën e katit përdhes, të cilën e shfrytëzojnë personat zyrtarë dhe palët, kurse nyja tjetër 
sanitare gjendet në pjesën e bodrumit, në afërsi të drejtpërdrejtë me hapësirat e ndalimit dhe e 
njëjta shfrytëzohet nga ana e personave të ndaluar. 

MPN konstatoi se nyja sanitare në pjesën e bodrumit është e re dhe e ndërtuar në suaza të 
projektit për rinovimin e vendeve për ndalimin e personave, nga materialet me të cilat personat 
nuk mund të lëndohen (guacë metalike e tualetit, lavaman metalik dhe etj.) dhe në të njëjtën 
higjiena është në nivel të kënaqshëm.

2.4.2. Realizimi i të drejtave të personave të ndaluar

MPN konstatoi se me përjashtim të hapësirës së nëpunësit të turnit, në hapësirat tjera të 
stacionit policor nuk janë vendosur dhe theksuar informacionet që kanë të bëjnë me Këshillat 
për drejtat, e as që është theksuar Kodi i etikës policore si dhe Rregullat për paraqitjen e per-
sonit zyrtarë i cili i tejkalon autorizimet e veta dhe i cili sillet në mënyrë jo përkatëse në vendin 
e punës. 

Në Stacionin policor “Tetovë” është paraparë buxheti për ushqimin e personave të cilët 
ndalohen në këtë stacion më gjatë se gjashtë orë (nëse personi i ndaluar nuk disponon me 
mjetet pronësore ose në rastet kur nevoja e sigurimit të ushqimit nuk mund të realizohet nga 
ana e anëtarëve të familjes së tij).

Nga kontrolli i realizuar i dosjeve të veçanta, si dhe nga kontrolli i Regjistrit për evidencën 
e personave të privuar nga liria dhe për personat e ndaluar, MPN konstaton se në rastet kur per-
sonat e ndaluar kanë pasur nevojë për realizimin e së drejtës së mbrojtjes juridike ose të drejtës 
së shërbimit mjekësorë, nga ana e nëpunësve të policisë iu është mundësuar realizimi i këtyre 
të drejtave, gjë që është regjistruar në mënyrë të rregullt në rubrikat përkatëse të evidencave.

2.4.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të ndaluar

Duke vepruar në suaza të kompetencave të veta, gjatë kohës së realizimit të vizitës në 
Stacionin policor “Tetovë”, Mekanizmi Parandalues Nacional, realizoi kontroll/e inspektuese në 
evidencën e personave të privuar nga liria dhe në evidencën e personave të ndaluar, në evi-
dencën e personave të arrestuar, në evidencën e ngjarjeve ditore, në evidencën e parashtresave 
të dorëzuara nga ana e qytetarëve kundër zyrtarëve të policisë, në evidencën e masave të ndër-
marra si dhe në disa prej dosjeve të personave të ndaluar (sipas zgjedhjes së rastit).

Nga kontrolli i regjistrave për udhëheqjen e evidencave, MPN konstatoi se gjatë 
evidentimit të ngjarjeve janë bërë lëshime, të cilat nga ana tjetër, mund të detekto-
hen edhe si mundësi për manipulime të qëllimshme me evidencat.

Përkatësisht, në Librin për ngjarjet ditore u vërejtën lëshime në drejtim të mungesës së 
numrave të evidentimit, të cilët do të mundësonin korrelacione të këtij regjistri me Regjistrin për 
personat e ndaluar si dhe me Regjistrin për përdorimin e mjeteve të detyrimit.  

Nga kontrolli i Regjistrit për personat e arrestuar, MPN gjithashtu konstatoi se mungojnë 
të dhënat për ngjarjet e fundit në lidhje me personat e arrestuar, kështu që konstatojmë se në 
mënyrë të parregullt drejtohet kjo evidencë.  

Gjatë kontrollit të Evidencës së parashtresave të dorëzuara nga qytetarët kundër zyrtarëve 
të policisë, Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se rubrika që ka të bëjë me masat e ndër-
marra nga ana e zyrtarëve të policisë, në të gjitha rastet është e pa plotësuar.  
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 Gjendja e tillë flet për dy situata të mundshme: 1) se asnjëra prej parashtresave nga ana 
e qytetarëve nuk është e bazuar dhe e qëndrueshme, ose ndoshta, 2) në asnjërin prej rasteve 
lidhur me parashtresat e dorëzuara nga ana e qytetarëve, Sektori për kontroll të brendshëm dhe 
standarde profesionale, akoma nuk ka vepruar. 

MPM realizoi edhe kontrollin e fashikujve të dosjeve të veçanta, dhe gjatë kësaj konstatoi se 
të njëjtit udhëhiqen në mënyrë të rregullt, dokumentacioni është i plotë, gjatë kësaj evidentohet 
çdo veprim i ndërmarrë, dhe gjatë plotësimit dhe përpilimit të dokumentacionit është evidentë 
radhitja logjike e ngjarjeve.

Prapëseprapë, në njërin prej lëndëve, Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se edhe 
një person është ndaluar gjatë dy turneve të punës në stacionin policor, zyrtari i njëjtë i policisë 
është nënshkruar edhe në çastin e pranimit të personit të arrestuar si dhe në çastin kur ai ka 
qenë i liruar.

Lëshimet e tilla tregojnë dhe lindin dyshimet se procesverbalet plotësohen dhe nënshkruhen 
në çastin e parë kur personi është arrestuar/ndaluar, përkatësisht se të njëjtit plotësohen pa 
përcaktimin e gjendjes së tërësishme faktike, duke mos pasur parasysh se mund të shfaqen 
ndryshime të caktuara.

2.4.4. Rekomandime dhe veprimi në lidhje me rekomandimet 
e dhëna

Avokati i Popullit – MPN për gjendjet e konstatuara nga vizita e realizuar, përpiloi Raport të 
posaçëm me rekomandime konkrete, të cilin e dorëzoi deri te Ministria për punë të brendshme, 
si dhe deri te komandanti i Stacionit policor “Tetovë”. 

Në këtë drejtim, këto janë një pjesë e gjendjeve të konstatuara si dhe përgjigjet e dhëna 
nga Ministria për punë të brendshme dhe nga komandanti i SP “Tetovë” në lidhje me rekoman-
dimet e dhëna nga MPN.

Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit 

Të adaptohet një hapësirë e vetme për reali-
zimin e bisedave dhe për marrjen në pyetje 
të personave të moshës së mitur, në pajtim 
me Ligjin për drejtësi të fëmijëve, duke u 
udhëhequr nga interesi më i mirë i fëmijëve.

Nuk janë siguruar mjete financiare për sig-
urimin e të hapësirës për marrjen në pyetje 
si dhe hapësirës së posaçme për ndalimin e 
personave të moshës së mitur, në pajtim me 
Ligjin për drejtësi të fëmijëve. 

Rekomandime deri te MPB: Pajisja teknike e 
dy hapësirave për marrjen në pyetje të per-
sonave (kompjuter, printer dhe etj.), me këtë 
këto hapësira do të funksiononin në pajtim 
me dedikimin e tyre dhe do të zvogëlohej 
rreziku ndaj personave të ndaluar, i cili 
shfaqet gjatë sjelljes së tyre për t’i marrë në 
pyetje në zyrat e zyrtarëve të policisë. 

Hapësirat për marrje në pyetje janë pajisur 
me kompjuterë dhe me mjete të tjera mate-
riale – teknike dhe të njëjtit funksionojnë në 
pajtim me dedikimin e tyre. 

Tabela nr.7
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Pasqyra
 e rekomandimeve të dhëna deri te Stacioni Policor Tetovë

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit 

Të vendosen kufijtë dhe mbajtësit e plat-
formës së pjerrët për qasje në hyrjen e SP 
“Tetovë” për personat me pengesa fizike, 
dhe me këtë do të mundësohet siguria e 
personave të cilët e shfrytëzojnë të njëjtin.

Nga SP “Tetovë” nuk ka përgjigje në lidhje me 
rekomandimet e dhëna nga ana e MPN në 
afatet e parapara me ligj, e as pas urgjencës së 
dhënë për dorëzimin e përgjigjes. 

Ri lokalizimi i hapësirës së inspektorit për 
personat e mitur dhe adaptimi i saj në një 
hapësirë të vetme për ti realizuar bised-
imet me personat e mitur, duke u ud-
hëhequr nga interesi më i mirë i fëmijëve.

Nga SP “Tetovë” nuk ka përgjigje në lidhje me 
rekomandimet e dhëna nga ana e MPN në 
afatet e parapara me ligj, e as pas urgjencës së 
dhënë për dorëzimin e përgjigjes. 

Procesverbale për personat e arrestuar / të 
ndaluar të plotësohen në mënyrë përkatëse 
dhe në pajtim me kohën e veprimeve 
të ndërmarra. Vëmendje e posaçme ti 
kushtohet realizimit të papenguar të së 
drejtës për mbrojtje juridike, të drejtës për 
shërbimin mjekësorë, dhe kjo në mënyrë 
përkatëse të regjistrohet në procesverbalet. 

Nga SP “Tetovë” nuk ka përgjigje në lidhje me 
rekomandimet e dhëna nga ana e MPN në 
afatet e parapara me ligj, e as pas urgjencës së 
dhënë për dorëzimin e përgjigjes. 

Tabela nr.8

Më datën 02.12. të vitit 2016, Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN) realizoi vizitë të 
rregullt të paparalajmëruar në Stacionin policor “Kriva Pallankë”, së bashku me përfaqësuesin 
e Shoqatës Maqedonase të Juristëve të Rinj dhe me përfaqësuesin e Shoqatës për të Drejtën 
Penale dhe Kriminologji të Republikës së Maqedonisë, në cilësinë e bashkëpunëtorit të jashtëm.

Stacioni policor “Kriva Pallankë”, për nga aspekti organizativ gjendet në përbërje të Sektorit 
për punë të brendshme (SPB) “Kumanovë”, që nënkupton faktin se për punën e tij përgjigjet 
para krye shefit të SPB “Kumanovë”, dhe sipas linjave përkatëse edhe para sektorëve kompetent 
në Ministrinë për punë të brendshme.  

Stacioni policor “Kriva Pallankë” është i vendosur në një ndërtesë të vjetër me ndërtim të 
fortë i cili gjendet në qendër të qytetit të Kriva Pallankës. Duke pasur parasysh faktin se objekti 
i përket një periudhe të vjetër kohore, i njëjti tërësisht nuk është në funksion të nevojave të 
punës policore. 

Vend pozita e Stacionit policor nuk i përshtatet nevojave dhe qëllimit, nëse merret parasysh 
fakti se ky stacion policor gjendet në një rrugë të ngushtë e cila nuk mundëson intervenime 
të shpejta, nuk janë të siguruara vende të parkimit për palët, dhe objekti kufizohet me shtëpi 
familjare, që vetvetiu mundëson të konkludohet se ekziston mundësia e ekspozimit të disa prej 

Stacioni policor me kompetenca të përgjithshme 
“Kriva Pallankë”
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2.5.1. Kushtet materiale

Hapësirat për marrjen në pyetje dhe biseda

Nga kontrolli i realizuar në kapacitetet materiale – hapësinore me të cilat dis-
ponon Stacioni policor, Mekanizmi Parandalues Nacional konstaton se në SP “Kriva 
Pallankë” nuk ekziston hapësirë e posaçme për marrje në pyetje dhe për biseda me 
personat e privuar nga liria dhe për personat e arrestuar, gjithashtu mungon edhe 
hapësira për biseda me personat e moshës së mitur, ashtu siç parashikohet me Ligjin 
për drejtësi për fëmijët.

Pikërisht për shkak të mungesës së hapësirave të posaçme për marrjen në pyetje dhe për 
realizimin e bisedave me personat e privuar nga liria dhe me personat e moshës së mitur, këto 
biseda zhvillohen nëpër zyrat e drejtuesit të ndërrimit, si dhe në një pjesë të hapësirave të tjera 
zyrtare.

Hapësira e ndalimit

Në SP “Kriva Pallankë” ekzistojnë dy hapësira të dedikuara për ndalimin e personave, këto 
gjenden dy kate nën dhe në pjesën e bodrumeve dhe një hapësirë ndihmëse (e improvizuar) për 
ndalim afatshkurtër, e cila është vendosur në pjesën e djathtë nga hyrja në SP “Kriva Pallankë”, 
në vazhdim të shërbimit të kujdestarisë. 

MPN konstatoi se dy hapësirat e mëparshme të dedikuara për ndalim më tej nuk shfrytë-
zohen për këtë qëllim, si rezultat i rekomandimeve të dhëna më parë, pikërisht nga ana e Me-
kanizmit Parandalues Nacional, pas dy vizitave të njëpasnjëshme të realizuara në këtë Stacion 
të policisë. 

Njëra prej hapësirave shfrytëzohet për ruajtjen e materialeve të zyrave, por ajo që në 
veçanti brengos është fakti se në hapësirën e dytë akoma ndodhet krevati dhe se kjo hapësirë 
nuk është e bllokuar, gjë që udhëzon në konstatimin se është e mundur që kjo hapësirë të 
shfrytëzohet për ndalimin e personave. 

Në ndërkohë, si hapësirë alternative për ndalimin e personave, zyrtarët e policisë e shfrytë-
zojnë hapësirën ndihmëse e cila gjendet në katin përdhes në suaza të stacionit policor, në vazh-
dim të shërbimit të kujdestarisë përgjatë korridorit, edhe atë sikur që e informuan ekipin e MPN 
vetëm për ndalime afatshkurtra, për shkakun se kjo hapësirë e improvizuar për ndalime nuk i 
përmbush kushtet dhe standardet për ndalimin e personave. 

MPN realizoi kontroll në hapësirën e improvizuar për ndalime, në të cilën për momentin 
e vizitës ishin vendosur 2 persona, kurse personi i tretë, nënshtetas i huaj priste në karrigen 
në korridorin, menjëherë para kësaj hapësire. Gjatë kësaj, MPN konstatoi se në këtë hapësirë 
ka vetëm një karrige, më pas hapësira nuk disponon me krevate e as me mjete përkatëse për 
pushim (dyshek, jastëk, batanije etj.).

Në këtë hapësirë haset ndriçimi përkatës, por mungon qarkullimi i dritës ditore, dhe si 
problem serioz, MPN e konstaton problemin lidhur me ngrohjen gjatë periudhës dimërore, për 

rreziqeve të mundshme për nga aspekti i sigurisë. 
Në përbërje të Stacionit policor, funksionon edhe Reparti i policisë në Rankovcë, i cili në të 

kaluarën ka funksionuar si zyre e policisë.
MPN konstatoi se hyrja e Stacionit policor nuk posedon platformë të pjerrët për 

qasje për personat me pengesa, dhe se me këtë këtyre personave u vështirësohet 
qasja deri te Stacioni i policisë.

Në pajtim me aktvendimin e Ministrisë për punë të brendshme, Stacioni policor “Kriva Pal-
lankë” është përcaktuar si një vend për ndalimin e personave të privuar nga liria. 
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shkak se në këtë hapësirë mungojnë trupat për ngrohje. Brengosës ishte edhe kablloja e hapur 
dhe e pambrojtur elektrike, e cila pa mëdyshje mund të shfrytëzohet si mjet për vetë lëndim. 

Në këtë hapësirë të improvizuar, mënyra se si janë vendosur grilat e sjellin personin e nda-
lur në një pozitë degraduese, me vetë faktin se ai vazhdimisht i është nënshtruar pamjes nga 
ana e personave të punësuar në Stacionin policor “Kriva Pallanka”, si dhe të qytetarëve të tjerë 
të cilët kanë qasje deri te Stacioni i policisë. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstaton se kjo hapësirë nuk i përmbush as standardet 
e parapara minimale për ndalimin e personave në stacionin policor. Qëndrimi i MPN është se 
kjo hapësirë nuk duhet të shfrytëzohet as për ndalime afatshkurtra, përkundrazi, nevojitet që 
bisedimet me personat e ndaluar të realizohen në hapësirën e nëpunësve të turnit, ose ndoshta 
në ndonjërën prej hapësirave zyrtare, me vetë faktin se mungon hapësira e posaçme për mar-
rjen në pyetje. 

Gjatë kohës së realizimit të vizitës, në Stacionin e policisë “Kriva Pallankë” ishin ndaluar 3 
persona, me të cilët ekipi i NPN realizoi biseda në lidhje me mënyrën e veprimit me të njëjtit nga 
ana e zyrtarëve të policisë, si dhe për nivelin e realizimit të drejtave të tyre.

Nyja sanitare

Në suaza të Stacionit policor “Kriva Pallanka” ekzistojnë dy tualete të cilët shfrytëzohen nga 
nëpunësit zyrtarë, palët dhe nga personat e privuar nga liria dhe nga personat e ndaluar.

Një gjë e tillë, pa mëdyshje shpie në nevojën për tualete të posaçme për personat e privuar 
nga liria dhe për personat e ndaluar, të cilët do të rregullohen në pajtim me parimet për mbro-
jtjen e kësaj kategorie të personave. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, konsideron se shfrytëzimi i tualeteve të përbashkëta edhe 
nga ana e zyrtarëve të policisë, nga personat e privuar nga liria dhe nga personat e arrestuar, 
pa mëdyshje mund të rezultojë me cenimin e së drejtës së privatësisë dhe intimitetit të personit 
të ndaluar.

2.5.2. Realizimi i të drejtave dhe biseda me personat e ndaluar

Dy prej personave të ndaluar ishin nënshtetas të Republikës së Maqedonisë, kurse personi 
i tretë ishte shtetas i huaj nga Shqipëria i cili fare nuk ishte në gjendje që të realizoj komunikim 
në gjuhën maqedonase. MPN konstatoi se për këtë person nuk është siguruar përkthyesi, dhe 
se me këtë ishte i ishte pamundësuar komunikimi me personat zyrtarë dhe personin e ndaluar. 

Bisedat me njërin prej personave të ndaluar u ndërprenë në mënyrë të vrazh-
dët nga ana e nëpunësit të turnit, i cili me vetë iniciativë dhe pa pëlqimin paraprak 
të ekipit të MPN, hyri në hapësirën në të cilën po zhvillohej biseda, dhe me tone të 
larta kërkoi që të jetë i pranishëm gjatë kontrollit të dokumentacionit zyrtarë, me 
arsyetimet vijuese: “të mos humbet diçka nga materialet në fashikullin zyrtarë për 
personat e ndaluar”. 

MPN vlerëson se mënyra me të cilën nëpunësi i turnit e ndërpreu bisedën me personin 
e ndaluar shkaktoi efektin e frikësimit mbi personin e ndaluar, i cili pas largimit të ekipit do të 
mbetet në hapësirat e SP “Kriva Pallankë”. 

Prej bisedave të zhvilluara me personat e ndaluar, MPN konstatoi se nuk evidentohen 
shkelje të drejtave të tyre, për nga aspekti i ushqimit dhe kohëzgjatjes së ndalimit, e as që 
atyre u është shkurtuar e drejta e shërbimit mjekësorë (nëse kanë nevojë për këtë gjë), atyre u 
është mundësuar edhe e drejta e shfrytëzimit të thirrjes telefonike me qëllim të kontaktimit me 
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2.5.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të ndaluar

Duke vepruar në suaza të kompetencave të veta, gjatë kohës së realizimit të vizitës në Sta-
cionin policor “Kriva Pallankë”, Mekanizmi Parandalues Nacional, realizoi kontrolle inspektuese 
në evidencën e personave të privuar nga liria dhe në evidencën e personave të ndaluar, në 
evidencën e personave të arrestuar, në evidencën e ngjarjeve ditore, në evidencën e parashtre-
save të dorëzuara nga ana e qytetarëve kundër zyrtarëve të policisë, në evidencën e masave të 
ndërmarra si dhe në disa prej dosjeve të personave të ndaluar (sipas zgjedhjes së rastit). 

Si konstatim i përgjithësuar i ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional është se regjistrat 
plotësohen në mënyrë të rregullt dhe të lexueshme, po ashtu edhe në librat evidentuese haset 
rrjedha logjike dhe përcjellja e ngjarjeve pa shlyerjen e cilësdo prej rubrikave / kolonave. Në 
këto libra realizohet rikapitulari i ngjarjeve vetëm në nivel vjetor, nuk drejtohet rikapitulari i 
ngjarjeve në nivel mujor.  

Nga kontrolli i realizuar në Evidencën e parashtresave të dorëzuara nga qytetarët kundër zyr-
tarëve të policisë, MPN konstatoi se evidenca udhëhiqet në mënyrë të rregullt, por prapëseprapë 
regjistrohen lëshime në rubrikën në të cilën theksohen masat e ndërmarra kundër zyrtarëve të 
policisë (vërejtje me shkrim, propozim për inicim të procedurës disiplinore etj.), përkatësisht 
në këtë shtyllë nuk kishte regjistrime të vërejtjeve as për një rast të vetëm të parashtresës së 
dorëzuar. 

Fakti se kjo rubrikë është lënë pa kurrfarë vërejtje, udhëzon konkludimin e dy situatave të 
mundshme; se asnjëra prej parashtresave nga qytetarët nuk është e qëndrueshme, ose ndoshta 
kemi të bëjmë me situatën se për asnjërën prej parashtresave të dorëzuara, Sektori për kontroll 
të brendshëm dhe standarde profesionale, akoma nuk ka ndërmarrë asnjë veprim. 

anëtarët e familjes, dhe gjithashtu personat e ndaluar janë të informuar për drejtat e tyre gjatë 
pranimit të tyre në Stacionin e policisë.

Prapëseprapë, SP “Kriva Pallankë” nuk posedon zgjidhje institucionale për re-
alizimin e të drejtës për ushqim (porcion ushqimi) gjatë ndalimit të personave, dhe 
në këtë mënyrë personi i ndaluar do të furnizohet me ushqim nëse këtë gjë e reali-
zon përmes mjeteve të tija pronësore, nga mjetet e familjes së tij ose nga mjetet e 
zyrtarit përgjegjës të policisë.

Nga kontrolli i realizuar në Stacionin policor “Kriva Pallankë”, MPN konstatoi se të drejtat e 
qytetarëve si dhe kodi i etikës policore janë theksuar në vende të dukshme, edhe atë në korri-
dorin para hyrjes në hapësirën e kujdestarisë, si dhe në zyrat e nëpunësve të turneve. Njëri prej 
posterëve është përpiluar në 3 gjuhë (në gjuhën maqedonase, gjuhën shqipe dhe në gjuhën 
angleze), kurse posteri i dytë në 7 gjuhë (në gjuhën maqedonase, në gjuhën shqipe, gjuhën 
angleze, në gjuhën turke, në gjuhën rome, në gjuhën vllahe dhe në gjuhën serbe).

Prapëseprapë, fakti se njëri prej personave të ndaluar nuk e kupton gjuhën 
maqedonase, dhe për të njëjtin nuk është siguruar përkthyes konstatohet se ky per-
son nuk është i njoftuar me të drejtat e veta, në veçanti për shkak të faktit se mun-
gonte nënshkrimi i tij në dokumentacionin që kishte të bëjë me ndalimin e tij si dhe 
këshillat për të drejtat.

Të gjithë personat e ndaluar në Stacionin e policisë, u ankuan në lidhje me kushtet ma-
teriale në hapësirat e improvizuara të dedikuara për ndalime. Përkatësisht, dy prej personave 
ishin vendosur në hapësirën e improvizuar të cilën Stacioni i policisë e shfrytëzon për ndalimin e 
personave, kurse personi i tretë qëndronte në korridorin para kësaj hapësire. 

Gjatë kësaj, nga bisedat e realizuara me personat e ndaluar, ekipi i MPN konstatoi se gjatë 
ndalimit të tyre, është zbatuar kontrolli i rregullt i dy nënshtetasve nga Maqedonia dhe se u janë 
konfiskuar sendet, por se të njëjtit nuk janë evidentuar në Librin për evidencën e sendeve të 
konfiskuara përkohësisht.
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Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, realizoi kontrollin e lëndëve dhe të dosjeve të 
veçanta të cilat drejtohen në këtë Stacion të policisë. U realizua kontrolli në materialet zyrtare 
për ngjarjen vijuese – Kërkesa për asistencë për transportim të personit me pengesa të zhvillimit 
psikik, nga Stacioni policor “Kriva Pallankë” deri te Institucioni shëndetësorë “Bardovcë”.  

MPN konstaton se nuk janë regjistruar vërejtjet/problemet eventuale të shfaqura gjatë ak-
sionit/transportimit. Në materialet zyrtare mungojnë të dhënat për personelin mjekësor dhe për 
përshkrimin e asistencës, përkatësisht se çfarë kanë përfshirë veprimet zyrtare. Në mungesë të 
këtyre të dhënave, nga materiali zyrtar mund të konstatohet se zyrtarët e policisë vetëm e kanë 
realizuar transportimin e personave që ballafaqohet me pengesa psikike, dhe jo se ka qenë e 
realizuar asistenca gjatë transportimit.  

Nga këqyrjes së Raportit për shfrytëzimin e mjeteve të detyrimit dhe nga kontrolli i Raportit 
për vlerësim, mungojnë të dhënat dhe vlerësimi i proporcionalitetit të shfrytëzimit të mjeteve 
për lidhje gjatë transportimit si dhe gjendja shëndetësore e personit mbi të cilin janë shfrytëzuar 
mjetet e detyrimit. 

Së këtejmi, MPN konstatoi se në Evidencën për ngjarjet ditore për personin mbi të cilin 
është shfrytëzuar mjeti i detyrimit është regjistruar ora, data dhe mjeti i shfrytëzuar për detyrim, 
pasoja e shfaqur, të dhënat personale të personit, si dhe vlerësimi për arsyeshmërinë e detyrimit.

2.5.4. Rekomandime dhe veprimi në lidhje me rekomandimet 
e dhëna

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional për gjendjet e konstatuara nga vizita 
e realizuar, përpiloi Raport të posaçëm me rekomandime konkrete, të cilin e dorëzoi deri te 
Ministria për punë të brendshme, si dhe deri te komandanti i Stacionit policor “Kriva Pallankë”. 

Në këtë drejtim, këto janë një pjesë e gjendjeve të konstatuara si dhe përgjigjet e dhëna 
nga Ministria për punë të brendshme dhe nga komandanti i SP “Kriva Pallankë” në lidhje me 
rekomandimet e dhëna nga MPN.

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Ministria për punë të brendshme të siguroj 
mjete financiare për sigurimin e hapësirës 
për marrjen në pyetje dhe për biseda, si dhe 
hapësirë të veçantë për biseda me personat 
e moshës së mitur, në pajtim me Ligjin për 
drejtësi për fëmijët.

Nuk janë siguruar mjete financiare për 
sigurimin e hapësirës për marrjen në pyetje 
dhe për biseda, si dhe hapësirë të veçantë për 
ndalimin e personave të moshës së mitur, në 
pajtim me Ligjin për drejtësi për fëmijët. 

Ministria për punë të brendshme të sig-
uroj  zgjidhje institucionale dhe buxhet të 
posaçëm në suaza të SP “Kriva Pallankë” për 
realizimin e të drejtës për ushqim (porcion 
ushqimi) për çdo person të ndaluar më gjatë 
se 6 orë.

Rekomandimi në lidhje me sigurimin e 
buxhetit të posaçëm për personat e ndaluar 
është implementuar në tërësi.

Tabela nr.8
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Stacioni Policor Kriva Pallankë

Rekomandime Одговор по препорака

Në hyrje të SP “Kriva Pallankë” të ven-
doset platforma e pjerrët për qasje për 
personat me pengesa fizike.

Nga ana e SP “Kriva Pallankë” deri te SPB 
“Kumanovë” është parashtruar Kërkesa për 
vendosjen e platformës së pjerrët për qasjen e 
personave me pengesa fizike. 

Në suaza të SP “Kriva Pallankë” në mënyrë 
përkatëse të ndahet dhe adaptohet një 
hapësirë e posaçme për biseda me per-
sonat e moshës së mitur, në pajtim me 
dispozitat e Ligjit për drejtësi për fëmijët..

Në pajtim me mundësitë financiare dhe 
hapësinore do të ndërmerren masa për adaptim 
të hapësirave të posaçme.

Të njoftohen të gjithë zyrtarët policorë, në 
veçanti nëpunësit e turnit, me mandatin 
dhe me kompetencat e Avokatit të Popullit 
– Mekanizmi Parandalues Nacional.

Nëpunësi i turnit është njoftuar me mandatin 
dhe me kompetencat e Avokatit të Popullit – 
Mekanizmit Parandalues Nacional, kurse me 
punën rrjedhëse një gjë e tillë do të implemen-
tohet edhe te zyrtarët tjerë të policisë.

Të sigurohet përkthyesi në Stacionin 
policor “Kriva Pallankë”, përmes Listës 
së përkthyesve të emëruar si përkthyes të 
autorizuar zyrtarë.

Përkthyesi në Stacionin policor do të sigurohet 
përmes Prokurorisë themelore publike dhe nga 
lista e përkthyesve të emëruar si përkthyes të 
autorizuar zyrtarë.

Tabela nr.9

Mekanizmi Parandalues Nacional së bashku me përfaqësuesin e Shoqatës Maqedonase të 
Juristëve të Rinj dhe me përfaqësuesin e Shoqatës për të Drejtën Penale dhe Kriminologji të Re-
publikës së Maqedonisë, në cilësinë e bashkëpunëtorit të jashtëm, më datën 12.12. të vitit 2016 
realizoi vizitë të rregullt të pa paralajmëruar në Stacionin policor me kompetenca të përgjithshme 
“Gjevgjeli”.

Stacioni policor “Gjevgjeli”, për nga aspekti organizativ është në përbërjen e Sektorit për 
punë të brendshme (SPM) “Strumicë”, kështu që për punën e tij përgjigjet para krye shefit të SPB 
“Strumicë”, dhe sipas linjave përkatëse edhe para sektorëve kompetentë në Ministrinë për punë 
të brendshme.

Ngjarjen lidhur me punën kufitare janë nën kompetenca të Policisë kufitare, e cila për nga 
aspekti organizativ është nën kompetenca të Ministrisë për punë të brendshme – Byroja për 
siguri publike. Në këtë drejtim, SP “Gjevgjeli” bashkëpunon në lidhje me lëndët për të cilat poli-
cia kufitare ndërmerr masa policore (ndalimin e personave) dhe kryen dokumentimin e veprës 
penale, në kuptim të sigurimit të dëshmive, sjelljes së personit para Prokurorit publik ose para 
gjykatës, parashtrimin e kallëzimit penal.

Stacioni policor me kompetenca të përgjithshme “Gjevgjeli” gjendet në qendër të qytetit të 
Gjevgjelisë. Objekti është me ndërtim të fortë dhe i ndërtuar gjatë shekullit të kaluar, me pjesën 

Stacioni policor me kompetenca të përgjithshme 
“Gjevgjeli”
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2.6.1. Kushtet materiale

Hapësirat për marrje në pyetje dhe për biseda
Nga kontrolli i realizuar në kapacitetet hapësinore në Stacionin e policisë, MPN konstatoi se 

në përbërjen e SP “Gjevgjeli”, në katin përdhes të kësaj ndërtese janë adaptuar 2 hapësira për 
personat e moshës së mitur, në të cilat realizohen bisedat dhe pranimi i personave të moshës 
së mitur.

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstaton se ky stacion policor i plotëson kushtet, për 
nga aspekti i hapësirave të posaçme për realizimin e bisedave me personat e moshës së mitur, 
të parapara në Ligjin për drejtësi për fëmijët.

Hapësirat janë të adaptuara për biseda me personat e moshës së mitur, të njëjtit janë 
të pastra dhe janë të bojatisur me më shumë ngjyra, këto hapësira janë të pajisura edhe me 
vizatime për fëmijët. Në këto hapësira realizohet edhe detektimi në situatat kur një gjë e tillë 
shfaqet si e nevojshme. Këto hapësira janë të furnizuara me karrige, kolltuk dy ulës, tryezë, 
byro, kompjuterë dhe printerë – të gjithë këto janë donacion nga UNICEF.

MPN nga kontrolli i realizuar në hapësirat, nuk hasi në asnjë mjet e as në sende me të cilat 
do të mund të vetë lëndohen personat.

Përskaj hapësirave të posaçme të dedikuara për biseda me personat e moshës së mitur, 
MPN konstatoi se në katin përdhes, në afërsi të hyrjes së jashtme, ekzistojnë dy hapësira të 
posaçme për njohjen, marrjen në pyetje dhe bisedime me personat për të cilët ekziston dyshimi 
se janë shkaktarë të veprave penale, hapësira këto të cilat shfrytëzohen nga policia kriminal-
istike (ndonjëherë edhe nga Prokuroria publike). Sipas vlerësimeve të Mekanizmit Parandalues 
Nacional, dy hapësirat janë adekuate për qëllimin për të cilin shfrytëzohen të njëjtit.

Hapësirat për ndalime
Stacioni policor “Gjevgjeli” është përfshirë me projektin për rinovim të vendeve të dedi-

kuara për ndalim të personave të privuar nga liria, projekt ky i cili realizohet nga ana e Ministrisë 
për punë të brendshme, me përkrahje financiare nga Komisioni Evropian.

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se në përbërje të stacionit policor ekzistojnë 2 
hapësira të reja për ndalime me nga 2 krevate në një hapësirë.

MPN konstaton se në hapësirën për ndalime, në mënyrë të rregullt janë theksuar këshil-
lat për të drejtat e personave të ndaluar, në më shumë gjuhë. Shtëpi - foni për komunikim me 
hapësirën e kujdestarisë është funksional, brendia e hapësirës për ndalime është e ngrohur 
përmes ngrohjes së dyshemesë dhe përmes ngrohjes qendrore, kurse lagështia e ajrit sillet në 
kufijtë e normales.

Ekipi i MPN konstatoi se hapësirat janë të pastra dhe të rregulluara pa lagështi dhe pa prani 
të mykut në të njëjtit. Nga matjet e realizuara në këto hapësira u konstatua sipërfaqe prej 12,4 
m2 në njërën prej hapësirave dhe sipërfaqja prej 10,4 m2 në hapësirën tjetër, me temperaturë 

e sendërtuar në të cilën janë vendosur shërbimet administrative, dhe nëse merret parasysh fakti 
se ky stacion policor është rinovuar gjatë vitit 2001, mund të konstatohet se ekzistojnë kushte 
të mira për punë. 

Në hyrjen e stacionit policor ekziston platforma e pjerrët për qasjen e personave me nevoja 
të posaçme, e ndërtuar para disa viteve dhe çon deri te shërbimet zyrtare të cilat gjenden në 
katin përdhes, por jo edhe deri te hapësirat policore, të cilat gjenden në katin më lartë. 

Në pajtim me aktvendimin e Ministrisë për punë të brendshme, Stacioni policor “Gjevgjeli” 
është përcaktuar si një vend për ndalimin e personave të privuar nga liria.
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Nyja sanitare

Stacioni policor “Gjevgjeli” posedon 2 nyje të posaçme sanitare, prej tyre njëri gjendet në 
katin përdhese dhe atë e shfrytëzojnë personat zyrtarë dhe palët, kurse nyja tjetër gjendet në 
pjesën e bodrumit, në afërsi të drejtpërdrejtë me hapësirat për ndalime dhe i njëjti shfrytëzohet 
nga personat e ndaluar.

MPN konstatoi se nyja sanitare, në pjesën e bodrumit është e re dhe e ndërtuar në suaza 
të projektit për rinovim të vendeve të dedikuara për ndalim të personave, nga materialet me të 
cilat personi nuk mund të lëndohet (guaskë e metaltë e tualetit, lavaman metalik dhe etj.) dhe 
në të njëjtin higjiena është në nivel të kënaqshëm.

Në lidhje me vizitën e mëparshme të Mekanizmit Parandalues Nacional dhe në lidhje me 
vërejtjen e theksuar për mënjanim të pasqyrës nga tualeti i dedikuar për personat e ndaluar, 
MPN konstaton se rekomandimi është respektuar me sukses dhe se pasqyra është mënjanuar 
nga tualeti, dhe në të njëjtën kohë nuk janë vërejtur sende me të cilat mund të shkaktohet vetë 
lëndimi.

prej 25°C dhe me lagështi prej 30% R. H., parametra këto që sillen në suaza të kufijve të stand-
ardeve të parapara ndërkombëtare dhe se të njëjtit i përmbushin kushtet për vendosjen dhe 
ndalimin e personave në suaza të stacionit policor.

Hapësirat mbyllen me derë të metalit, e cila posedon hapjen për komunikim vizual dhe 
verbal me personin që gjendet në hapësirë. Ndriçimi në hapësirat e ndalimit, si dhe në korridorin 
funksionin në një fazë dhe i njëjti duhet të riparohet (defekti ka qenë i paraqitur dhe pritej ekipi 
nga EVN i cili do të intervenojë). 

Korridori i cili shpie deri te hapësirat për ndalime posedon video – mbikëqyrje. I 
njëjti paraqet zgjidhje të mirë në drejtim të përcjelljes së qarkullimit nëpër korridor, 
por i tërë sistemi i video – mbikëqyrjes (ai brendshëm dhe ai i jashtëm) në SP “Gje-
vgjeli” është jo funksional gjatë dy javëve të fundit.

Mekanizmi Parandalues Nacional, gjatë qarkullimit inspektues në stacionin policor nuk hasi 
në mjete me të cilat mund të ushtrohet frikësimi, e as vetë lëndimi.

Në momentin e vizitës, në Stacionin policor “Gjevgjeli” nuk kishte persona të ndaluar me 
të cilët ekipi i MKP do të mund të realizonte bisedime lidhur me veprimin me të njëjtit nga ana e 
zyrtarëve të policisë, si dhe për nivelin e realizimit të drejtave të tyre.

2.6.2. Realizimi i të drejtave të personave të ndaluar

Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se të drejtat e personave të privuar nga liria 
dhe të drejtat e personave të arrestuar si dhe kodi i etikës policore janë theksuar në vende të 
dukshme, edhe atë në korridorin para hyrjes në hapësirën e kujdestarisë, si dhe në hapësirat e 
ndalimeve. 

Njëri prej posterëve është përpiluar në 3 gjuhët (në gjuhën maqedonase, në gjuhën shqipe 
dhe në gjuhën angleze), kurse posteri i dytë në 7 gjuhë (në gjuhën maqedonase, shqipe, turke, 
rome, serbe, vllahe dhe në gjuhën angleze). 

MPN konstaton se në suaza të SP “Gjevgjeli” është i punësuar një nëpunës i tur-
nit – nëpunës përgjegjës për pranim të personave të privuar nga liria, gjë që sipas 
komandantit, si dhe sipas drejtuesit të vetëm të turnit, nuk mjafton për funksion-
imin efikas të stacionit policor.

Në pajtim me Procedurat e standardizuara operative të MPB-së, parashikohet së paku një 
porcion ushqimi në periudhën e ndalimit të personit (në rastet kur personi është i ndaluar më 
gjatë se 6 orë).
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2.6.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të ndaluar

Duke vepruar në suaza të kompetencave të veta, gjatë kohës së realizimit të vizitës në 
Stacionin policor “Gjevgjeli”, Mekanizmi Parandalues Nacional, realizoi kontrolle inspektuese në 
evidencën e personave të privuar nga liria dhe në evidencën e personave të ndaluar, në evi-
dencën e personave të arrestuar, në evidencën e ngjarjeve ditore, në evidencën e parashtresave 
të dorëzuara nga ana e qytetarëve kundër zyrtarëve të policisë, në evidencën e masave të ndër-
marra si dhe në disa prej dosjeve të personave të ndaluar. 

Nga kontrolli i realizuar në regjistrat e lartpërmendur, ekipi i Mekanizmit Parandalues Na-
cional konstatoi se me përjashtime të vogla, është evidente edhe lidhshmëria numerike në Reg-
jistrin për ngjarjet ditore me regjistrat tjerë. Në të njëjtën kohë, u konstatua se edhe të dhënat 
në regjistrat drejtohen në mënyrë kronologjike, me faktin se gjatë regjistrimin e orës së veprimit 
të ndërmarrë, realizohet rrumbullakimi i periudhës më të afërt kohore prej 5 ose 10 minuta (për 
shembull procesverbalet e përcjellin modelin vijues: 10.25, 10.40, 11.15...). 

Mekanizmi Parandalues Nacional, rekomandon se praktika e implementuar në 
këtë mënyrë duhet të ndërpritet dhe të fillohet me regjistrimin e saktë të orës dhe të 
minutave kur janë ndërmarrë veprimet dhe aktivitetet konkrete (për shembull, ank-
esat e pranuara telefonike, arrestimet, ndalimet etj.), për shkak të precizitetit më të 
madh të të dhënave dhe të informacioneve të përfshira në këto evidenca zyrtare të 
cilat në përpikshmëri duhet ta reflektojnë gjendjen faktike.

Nga kontrollet e realizuara në Regjistrin për përdorimin e mjeteve të detyrimit, MPN konsta-
toi se për çdo shfrytëzim të mjeteve të detyrimit, në mënyrë adekuate janë përpiluar shënimet 
zyrtare, si dhe raportet e veçanta për mjetet e shfrytëzuara. Qëndrueshmëria, arsyeshmëria 
dhe rregullsia e shfrytëzimit të mjeteve të detyrimit në çdo rast konkret është vlerësuar si i ar-
syeshëm nga zyrtari i drejtpërdrejtë në postin e zyrtarit drejtues policorë.

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, vërejti se në regjistrin është theksuar numri evi-
dentues i aktit, megjithatë nuk është vërejtur data e përpilimit të vlerësimit, ashtu siç është 
paraparë kjo në pajtim me Rregulloren për përmbajtjen dhe mënyrën e drejtimit të evidencës së 
policisë dhe formës dhe përmbajtjes së formularit të evidencave të policisë.

Nga kontrolli në Evidencën e parashtresave të dorëzuara nga qytetarët, kundër zyrtarit të 
policisë dhe kundër masave të ndërmarra, Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se gjatë 
vitit 2016 janë parashtruar 3 parashtresa nga qytetarët dhe në lidhje me të njëjtit janë përpiluar 
materialet përkatëse zyrtare, numrat evidentues të cilëve janë shënuar dhe regjistruar në evi-
dencën dhe të njëjtit janë ri dorëzuar deri te Sektori për kontroll të brendshëm dhe standarde 
profesionale.

Gjithashtu, në këtë libër të evidentimeve, u konstatua se rubrika / shtylla që ka të bëjë me 
masat e ndërmarra në të gjitha rastet është e pa plotësuar, gjë që implikon që të sajohet konklu-
dimi se janë të mundshme dy situata vijuese: 1) se asnjëra prej parashtresave nga qytetarët 
nuk është e qëndrueshme; ose ndoshta 2) në asnjërin prej rasteve kur janë parashtruar ankesat 
e qytetarëve, Sektori për kontrollim të brendshëm dhe për standarde profesionale, akoma nuk 
është prononcuar.

Në SP “Gjevgjeli” mungon zgjidhja institucionale për realizimin e kësaj drejte, 
dhe në këtë mënyrë, personi i ndaluar furnizohet me ushqim nëse ka siguruar mjetet 
e veta pronësore, mjete nga familja e tij ose nga zyrtari përgjegjës i policisë.

Nga kontrolli i realizuar në dosjet e posaçme, si dhe kontrolli në Regjistrin për evidencën 
e personave të privuar nga liria dhe të personave të ndaluar, MPN konstaton se në rastet kur 
personat e ndaluar kanë pasur nevojë për shfrytëzimin e së drejtës për mbrojtje juridike ose 
nevojën e shfrytëzimit të shërbimeve nga mjeku, nga ana e zyrtarëve të policisë, gjë që është 
regjistruar në rubrikat përkatëse të evidencave.
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2.6.4. Rekomandime dhe veprimi në lidhje me rekomandimet 
e dhëna

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional për gjendjet e konstatuara nga vizita e 
realizuar, përpiloi Raport të posaçëm me rekomandime konkrete, të cilin e dorëzoi deri te Minis-
tria për punë të brendshme, si dhe deri te komandanti i Stacionit policor “Gjevgjeli”. 

Në këtë drejtim, këto janë një pjesë e gjendjeve të konstatuara si dhe përgjigjet e dhëna 
nga Ministria për punë të brendshme dhe nga komandanti i SP “Gjevgjeli” në lidhje me rekoman-
dimet e dhëna nga MPN.

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Ministria për punë të brendshme përmes 
mbikëqyrjes dhe kontrolleve të në SP “Gje-
vgjeli” të mundësoj tejkalimin e dobësive or-
ganizative dhe të siguroj numrin e nevojshëm 
të nëpunësve të turnit.

Gjatë muajit mars të vitit 2017, në SP “Gje-
vgjeli” do të realizohet mbikëqyrja dhe do të 
shqyrtohet mundësia për plotësimin e vendit 
të zbrazur të nëpunësit të turnit, me qëllim 
të realizimit të rekomandimit.

Ministria për punë të brendshme  të siguroj 
mjete e nevojshme për ushqim / porcion ush-
qimi për personat e ndaluar të cilët ndalo-
hen më gjatë se 6 or në stacionin policor, 
në pajtim me Procedurat e standardizuara 
operative të MPB-së.

Në SP “Gjevgjeli” është siguruar buxheti i 
posaçëm për sigurimin e ushqimit / por-
cionit ushqimorë në të gjitha rastet kur 
personi i cili është i ndaluar më gjatë se 6 orë 
në SP “Gjevgjeli”.

Edukimi i vazhdueshëm dhe trajnimi i 
nëpunësve të policisë në nivelin drejtues dhe 
taktik në lidhje me nivelin e rëndësisë për 
funksionim ligjor dhe etik të policisë dhe 
kujdesit të zmadhuar nga policia për sigurinë 
e qytetarëve.

Edukimi dhe trajnimi i punëtorëve të poli-
cisë do të realizohet në pajtim me planin dhe 
programin për aftësim të vazhdueshëm dhe 
profesional gjatë vitit 2017.

Tabela nr.10
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Pasqyra
 e rekomandimeve të dhëna deri te Stacioni Policor Gjevgjeli

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

SP “Gjevgjeli” të kërkoj  nga MPB që të 
bëhen ndryshime në Rregulloren për 
sistematizim të vendeve të punës dhe 
në këtë mënyrë të zmadhohet numri i të 
punësuarve, edhe me një nëpunës shtesë 
të turneve (evidentohet një i punësuar në 
këtë post, por nevojitet së paku edhe një 
shtesë). Ky ndryshim të bëhet nga numri 
ekzistues i të punësuarve.

Nga SP “Gjevgjeli” nuk kemi përgjigje në lidhje 
me rekomandimet e dhëna nga MPN në afatet 
e parapara me ligj, e as pas urgjencës së dhënë 
për dorëzim të përgjigjes.

Pa prolongime kohore, të realizohet 
riparimi i video – mbikëqyrjes në suaza 
të Stacionit policor “Gjevgjeli” i cili nuk 
funksionon më gjatë se dy javë.
Për shkak të precizitetit më të madh lidhur 
me të dhënat dhe informacionet e përf-
shira në evidencat zyrtare, të realizohet 
regjistrimi i saktë i orës dhe i minutave 
kur janë ndërmarrë veprimet dhe aktiv-
itetet konkrete (për shembull: Ankesat e 
pranuara telefonike, arrestimet, ndalimet 
dhe etj.)

Tabela nr.11

Më datën 28.12.2016, Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN) realizoi 
kontroll të rregullt të pa paralajmëruar në Stacionin policor “Strugë”.

Stacioni policor me kompetenca të përgjithshme “Strugë”, gjendet në qytetin e Strugës dhe 
është i vendosur në një ndërtesë me ndërtim të fortë. Në suaza të Stacionit policor funksionon 
edhe Reparti i policisë në fshatin Veleshtë, si dhe 2 zyra të policisë në fshatin Dellogozhdë dhe 
në fshatin Llukovë.

Stacioni policor “Strugë” për nga aspekti organizativ është në përbërjen e Sektorit për punë 
të brendshme (SPB) Ohër, që nënkupton se për punën e tij përgjigjet para krye shefit të SPB 
Ohër, dhe sipas linjave përkatëse përgjigjet edhe para sektorëve kompetent pranë Ministrisë për 
punë të brendshme.

Duke pasur parasysh faktin se Stacioni i policisë ka kompetenca prioritare për mirëmbajtjen 
e Rendit dhe qetësisë publike (RQP), njëra prej qëllimeve esenciale të MPN ishte i fokusuar 
drejtë veprimeve policore, në veçanti në rastet e arrestimeve policore, privimit nga liria dhe 
ndalimeve në stacionin e policisë.

Stacioni policor me kompetenca të përgjithshme 
“Strugë”



AVOKATI I POPULLIT
MEKANIZMI PARANDALUES NACIONAL

www. OMBUDSMAN.MK 49

2.7.1. Kushtet materiale

Hapësirat për marrje në pyetje dhe për biseda

Stacioni Policor Strugë nuk disponon me hapësirë të veçantë për marrje në py-
etje dhe për biseda me personat e arrestuar dhe të privuar nga liria, e as hapësirë 
për biseda me persona të mitur, siç është parashikuar në përputhje me Ligjin për 
drejtësi për fëmijë. 

Bisedat me personat e arrestuar dhe personat e privuar nga liria zhvillohen në zyrën e 
përgjegjësit të turnit, si dhe në një pjesë të zyrave të tjera. 

Nga këqyrja e kryer u konstatua se hapësirat në këtë Stacion Policor janë në gjendje tejet 
të keqe materiale, e që në mënyrë plotësuese e vështirësojnë punën e përditshme të Stacionit 
Policor. Përkatësisht, thuaja se në të gjitha hapësirat, në të cilat është kryer këqyrja, u evidentua 
dukuria e lagështirës në muret e brendshëm dhe inventarit të vjetër dhe të  dëmtuar.

Duke pasur parasysh vend-pozitën e qytetit të Strugës, si dhe lokalitetin e Stacionit policor, 
shumë shpesh në SP “Strugë” arrestohen dhe në afate të shkurtra kohore ndalohen shtetas të 
huaj, të cilët nën rrethana dhe baza të ndryshme janë privuar nga liria nga ana e policisë kufit-
are, gjatë përpjekjeve që ta kalojnë kufirin shtetërorë në pikë kalimin e Qafëthanës drejtë / nga 
Republika e Shqipërisë.

Në pajtim me informacionet e fituara nga komandanti, për çdo arrestim ose ndalim afat-
shkurtër të shtetasve të huaj njoftohet Ministria për punë të brendshme, e cila përmes Ministrisë 
për punë të jashtme kontakton me përfaqësinë konsullore të shtetit amë, e cila njoftohet për 
personin konkret. 

MPN konstaton se në hyrje të Stacionit policor mungon platforma e pjerrët për 
qasjen e personave me pengesa fizike, dhe me këtë këtyre personave u vështirëso-
het qasje deri te stacioni policor. 

Në pajtim me Aktvendimin për përcaktim të stacioneve policore për ndalim të personave, 
ky stacion i policisë është përcaktuar si stacion policor në të cilën mund të realizohet ndalimi.

Hapësirat për ndalime

Në pajtim me Aktvendimin për përcaktim të stacioneve policore për ndalim të personave, 
ky Stacion i policisë është përcaktuar si stacion policor në të cilin mund të realizohet ndalimi, 
megjithatë i njëjti nuk i përmbush as standardet  e parapara minimale vendore dhe ndërkombë-
tare lidhur me ndalimin e personave të privuar nga liria.

Nga kontrolli i realizuar i kushteve materiale, MPN konstaton se në Stacionin e 
policisë “Strugë” ekzistojnë 2 hapësira për ndalime, të cilat janë jo funksionale dhe 
të cilat nuk shfrytëzohen për këtë qëllim një periudhë më të gjatë kohore, si rezultat 
i rekomandimeve të dhëna më parë nga ana e ekipit të MPN. 

Në rastet kur shfaqet nevoja për ndalimin e ndonjë personi dhe kur për të njëjtit do të sillet 
Aktvendim për ndalim në një periudhë më të gjatë se 6 orë, personi dorëzohet në SP “Ohër”.

Mekanizimi Parandalues Nacional, shpreh brengosje për shkak të faktit se gjatë kontrollit të 
hapësirave, në hapësirën e dytë akoma gjendet krevati me jastëk dhe se kjo hapësirë nuk është 
e bllokuar, gjë që mund të konkludohet mundësia e shfrytëzimit të kësaj hapësire për ndalimin 
të personave.

Në ndërkohë, si zgjidhje e përkohshme dhe si hapësirë alternative në të cilën ndalohen per-
sonat në afate të shkurtra kohore dhe në të cilat zhvillohen bisedimet me të njëjtit, shfrytëzohet 
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Nyja sanitare

Në suaza të Stacionit të policisë “Strugë” ekziston vetëm një tualet i caktuar për nëpunësit 
zyrtarë, dhe duke pasur parasysh faktin se mungon tualeti i posaçëm, i njëjti shfrytëzohet edhe 
nga ana e palëve, si dhe nga ana e personave të privuar nga liria dhe nga personat e arrestuar.

Sipas Mekanizmit Parandalues Nacional, është e domosdoshme që të ndërtohen tualete 
të posaçme për nëpunësit zyrtarë dhe për personat e arrestuar, përkatësisht për personat e 
privuar nga lira, të cilat do të rregullohen në pajtim me parimet e sigurisë për mbrojtjen e kësaj 
kategorie të personave.

2.7.2. Realizimi i të drejtave të personave të ndaluar

Nga kontrolli i realizuar në Stacionin e policisë “Strugë”, MKP konstatoi se të 
drejtat e personave të ndaluar dhe të personave të privuar nga liria si dhe kodi i 
etikës policore janë theksuar në vende të dukshme, edhe atë në korridorin para hy-
rjes në hapësirën e kujdestarisë, megjithatë jo edhe në zyrat në të cilat realizohen 
bisedimet me personat e privuar nga liria dhe të personave të arrestuar. 

Njëri prej posterëve është i përpiluar në 3 gjuhë (gjuhën maqedonase, gjuhën shqipe dhe 
në gjuhën angleze), kurse posteri i dytë në 7 gjuhë (në gjuhën maqedonase, shqipe, angleze, 
turke, rome, vllahe dhe në gjuhën serbe).

Në pajtim me Procedurat e standardizuara operative, lidhur me veprimin me personat të 
cilëve iu është kufizuar e drejta e lirisë dhe lëvizjes, personit i cili është ndaluar në stacionin 
policor më gjatë se 6 orë, atij detyrimisht duhet ti sigurohet ushqimi (një porcion ushqimi) në 
periudhën e ndalimit të tij.

Në SP “Strugë” nuk është siguruar buxhet i posaçëm për realizimin e kësaj të drejte të 
personit të ndaluar, megjithatë nëse merret parasysh fakti se në Stacionin policor nuk realizohen 
ndalime më gjatë se 6 orë dhe personat të cilët duhet ndalohen në pajtim me Aktvendimin për 
ndalim transportohen deri te SP “Ohër”, mund të konstatohet se buxheti i paraparë për qëllime 
të tilla nuk është i domosdoshëm.

Ekipi i MPN konstaton se si një prej problemeve më serioze me të cilat ballafaqohet ky sta-
cion policor për shkak të mungesës së hapësirave të ndalimit, është ndalimi i personave agresiv 
dhe problematik, të cilët gjithashtu vendosen në hapësirat të cilat nuk i përmbushin kushtet për 
pranim dhe ndalim dhe të cilat nuk janë të sigurta dhe të mbrojtura në masë adekuate. 

Ndalimi i këtyre personave në hapësirat zyrtare, në prani policore dhe nën kontrollin per-
manent vrojtues, do të mund të zmadhonte rrezikun nga trajtimi jo përkatës dhe në shfaqje e 
dukurisë së veprimit degradues, në kundërshtim me dispozitat e rregullativës juridike vendore 
dhe ndërkombëtare, e cila ndalon çdo lloj të torturës dhe sjelljes dhe dënimit tjetër të vrazhdët, 

edhe njëra prej zyrave të disponueshme e cila shfrytëzohet edhe për pranimin e personave, si 
dhe në zyrat e nëpunësit të turnit dhe të udhëheqësve.

Gjatë kontrollit të realizuar në këto hapësira, nuk u vërejtën sende të cilat do të mund të 
shfrytëzohen për dhunë ose për frikësime, por në të njëjtën kohë nuk u vërejtën as theksime 
të këshillave lidhur me të drejtat e personave të arrestuar dhe të personave të privuar nga liria. 

Nga njëra anë, MPN e shqyrtoi edhe qëllimin e mirëfilltë të udhëheqësisë së SP “Strugë” që 
të veproj një modus më human me personat e privuar nga liria dhe të njëjtit të mos ndalohen 
në hapësirat e katit përdhes për shkak të kushteve të këqija dhe jo humane, megjithatë nga 
ana tjetër, Mekanizimi Parandalues Nacional shpreh brengosje për shkak të faktit se personat 
vendosen dhe ndalohen në afate të shkurtra kohore në hapësirat të cilat shfrytëzohen edhe për 
qëllime të tjera.
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jo njerëzorë ose degradues.
MPN konstaton se të drejtën e shërbimeve mjekësore, personat e ndaluar e shfrytëzojnë 

atëherë kur kanë këtë nevojë (lëndime të konstatuara dhe të dukshme) ose në kërkesë të tyre 
(në rastet kur ata ankohen se kanë dhembje). Në këto raste, çdo herë ftohet mjeku duke evituar 
vlerësimet e zyrtarëve të policisë për atë se vallë personi ka ose nuk ka nevojë për përkujdesje 
mjekësore.  

Nga kontrolli i evidencës, Mekanizmi Parandalues Nacional konstaton se personave që kanë 
kërkuar të realizojnë kontakte me familjet e tyre, u është mundësuar e drejta që të shfrytëzojnë 
thirrjen telefonike, dhe se këta persona me rregull janë të informuar edhe për të drejtat e tyre 
gjatë pranimit të tyre në stacionin policor.

2.7.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të ndaluar

Gjatë kohës së realizimit të vizitës në Stacionin policor “Strugë”, u realizuan kontrollime 
inspektuese në regjistrat dhe dokumentet për: evidencën e personave të privuar nga liria dhe 
në evidencën e personave të ndaluar, në evidencën e personave të arrestuar, në evidencën e 
ngjarjeve ditore, në evidencën e parashtresave të dorëzuara nga ana e qytetarëve kundër zyr-
tarëve të policisë, në evidencën e masave të ndërmarra si dhe në disa prej dosjeve të personave 
të ndaluar (sipas zgjedhjes së rastit).

Nga kontrolli i realizuar në Regjistrin për personat e arrestuar, MPN konstatoi 
se të dhënat e përfshira në këtë Regjistër, nuk korrespondojnë me të dhënat e thek-
suara në Librin për ngjarjet ditore dhe në Regjistrin për personat e ndaluar (për nga 
aspekti i personave të arrestuar dhe të ndaluar), por prapëseprapë ekipi i Ekipit i 
Mekanizmit Parandalues Nacional konstatoi disa lëshime të caktuara në lidhje me 
mënyrën e evidentimit të ngjarjeve.

Në këtë drejtim, është vërejtur se personat e arrestuar këshillohen për të drejtat e tyre, por 
në regjistrin nuk vërehet numri i evidencës së shënimit zyrtarë. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, gjithashtu konstatoi se personave u sigurohet ndihma 
mjekësore në rastet kur ata kanë nevojë për këtë shërbim, megjithatë në evidencën përskaj orë 
së kontrollimit të realizuar, në asnjë rast nuk regjistrohet gjendja e konstatuar shëndetësore e 
personit të arrestuar.

Duke pasur parasysh faktin se ky Stacion policor, nuk i përmbush standardet minimale 
për ndalimin e personave të arrestuar ose të personave të privuar nga liria, ekipi i Mekanizimit 
Parandalues Nacional nga bisedimet e realizuara me personat zyrtarë, fitoi informacionin se në 
rastet kur janë plotësuar kushtet për ndalim, personat më shpesh dorëzohen në SP “Ohër”.

Megjithatë, edhe përskaj praktikës së tillë të implementuar, nga kontrolli i realizuar në Reg-
jistrin për personat e privuar nga liria dhe për personat e ndaluar, MPN konstatoi se disa persona 
ndalohen edhe në periudha më të gjata kohore (më gjatë se 6 orë), duke u evituar transportimi 
i tyre në ndonjërin prej stacioneve policore të cilët i përmbushin kushtet e ndalimit.

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional konstatoi mos përputhje të informacioneve të 
përfshira në këtë Regjistër edhe në njërën prej dosjeve të veçanta për personat e ndaluar i cili 
kontrollua. Në këtë drejtim, Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional regjistroi se në dosjen e 
personit të ndaluar është theksuar fakti se personi është transportuar në SP “Ohër”, megjithatë 
kjo e dhënë nuk ishte e evidentuar në Regjistrin për personat e ndaluar.

Nga kontrolli i realizuar në Regjistrin për përdorimin e mjeteve të detyrimit, Mekanizmi 
Parandalues Nacional konstatoi se në të gjitha rastet bëhet fjalë për përdorimin e mjeteve për 
lidhje – pranga.

Për çdo përdorim të mjeteve të detyrimit, në mënyrë përkatëse janë përpiluar shënimet 
zyrtare si dhe raportet e posaçme për mjetet e shfrytëzuara. 
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Qëndrueshmëria, arsyeshmëria dhe rregullsia e shfrytëzimit të mjeteve të detyrimit në 
çdo rast konkret është vlerësuar si i arsyeshëm nga zyrtari i drejtpërdrejtë në postin e zyrtarit 
drejtues policorë.

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, vërejti se në regjistrin nuk është vërejtur data e 
përpilimit të vlerësimit, ashtu siç është paraparë kjo në pajtim me Rregulloren për përmbajtjen 
dhe mënyrën e drejtimit të evidencës së policisë dhe formës dhe përmbajtjes së formularit të 
evidencave të policisë.

2.7.4. Rekomandime dhe veprimi në lidhje me rekomandimet 
e dhëna

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional për gjendjet e konstatuara nga vizita e 
realizuar, përpiloi Raport të posaçëm me rekomandime konkrete, të cilin e dorëzoi deri te Minis-
tria për punë të brendshme, si dhe deri te komandanti i Stacionit policor “Strugë”. 

Në këtë drejtim, këto janë një pjesë e gjendjeve të konstatuara si dhe përgjigjet e dhëna 
nga Ministria për punë të brendshme dhe nga komandanti i SP “Strugë” në lidhje me rekoman-
dimet e dhëna nga MPN. 

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Në një afat sa më të shkurtër kohor të sig-
urohen mjetet për ndërtimin e hapësirave të 
reja për ndalime në suaza të SP “Strugë”, të 
cilat në tërësi do ti përmbushin standardet 
themelore të personave të ndaluar.

Ministria për punë të brendshme, në 
buxhetin për vitin 2017 nuk ka siguruar 
mjete financiare. Në propozim llogaritjen 
buxhetore për vitin 2018 do të parashikohen 
mjete financiare për renovim të hapësirave 
për ndalim, si dhe hapësirat për bisedime 
me personat e moshës së mitur.

Të adaptohet hapësira e posaçme për mar-
rjen në pyetje dhe për bisedime me personat 
e moshës së mitur, në pajtim me Ligjin për 
drejtësi për fëmijët, si dhe hapësira për detek-
tim njohës.

Ministria për punë të brendshme, në 
buxhetin për vitin 2017 nuk ka siguruar 
mjete financiare. Në propozim llogaritjen 
buxhetore për vitin 2018 do të parashikohen 
mjete financiare për renovim të hapësirave 
për ndalim, si dhe hapësirave për biseda me 
personat e moshës së mitur.

Tabela nr.12
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Stacioni Policor Strugë

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Në hyrjen e SP “Strugë” të ndërtohet plat-
forma e pjerrët për qasje për personat me 
pengesa fizike.

Nga SP “Strugë” nuk ka përgjigje në lidhje me 
rekomandimet e dhëna nga MPN, në afatet e 
parapara ligjore, e as pas urgjencave të dorë-
zuara në mënyrë plotësuese për dorëzimin e 
përgjigjes.

Në të gjitha hapësirat ku zhvillohen 
bisedimet me personat e arrestuar ose me 
personat e privuar nga liria, të theksohen 
këshillat për të drejtat e tyre në më shumë 
gjuhë.
Të bllokohen hapësirat për ndalime deri 
në renovimin dhe adaptimin e tyre, në pa-
jtim me standardet vendore dhe ndërkom-
bëtare.
Në të gjitha hapësirat ku realizohen 
bisedimet me personat e arrestuar ose me 
personat e privuar nga liria, të theksohen 
këshillat për të drejtat e tyre në më shumë 
gjuhë.
Të realizohet evidentimi më azhur i të 
dhënave dhe ngjarjeve në regjistrat dhe në 
dosjet e veçanta, në pajtim me Rregulloren 
për përmbajtjen dhe mënyrën e drejtimit 
të evidencave policore dhe formës dhe 
përmbajtjes së formularit për evidencat 
policore. 

Tabela nr.13

Më datën 28.12. të vitit 2016, Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN), në bashkëpunim 
me bashkëpunëtorin e jashtëm nga Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj (SHMJR), realizoi 
vizitën e rregullt të pa paralajmëruar në Stacionin policor për mbikëqyrje kufitare “Frangovë”.

Stacioni policor për mbikëqyrje kufitare “Frangovë”, gjendet në përbërjen e Qendrës rajon-
ale për punë kufitare – Perëndim dhe ka kompetenca që të kryej mbikëqyrje kufitare, që në pa-
jtim me Ligji për kontroll kufitar përfshin “mbikëqyrje të kufirit shtetërorë në mes vend kalimeve 
kufitare dhe për mbikëqyrjen e vend kalimeve kufitare jashtë orarit të përcaktuar të punës, me 
qëllim  të pengimit të anashkalimit përkatësisht evitimit të kontrollimeve kufitare”.

Ky stacion policor, kryen mbikëqyrje kufitare në territorin që përfshin 30 km2. Realizimi i 
mbikëqyrjes kufitare, ka për qëllim parandalimin e kalimit ilegal të kufirit shtetërorë, pengimin 

Stacioni policor për mbiklëqyrje kufitare 
“Frangovë”
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2.8.1. Kushtet materiale

Hapësirat për marrje në pyetje dhe për biseda
Nga kontrolli i realizuar i kapaciteteve materiale – hapësinore me të cilat disponon Stacioni 

policor, Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se në SP “Frangovë” nuk ekziston hapësirë e 
posaçme për marrjen në pyetje dhe për biseda me personat e privuar nga liria dhe me personat 
e arrestuar, e as hapësirën për biseda me personat e moshës së mitur, ashtu siç është paraparë 
me Ligjin për drejtësi për fëmijët.

Në këtë drejtim, bisedat me personat e arrestuar dhe me personat e privuar nga liria, më 
shpesh realizohen në hapësirat zyrtare të komandantit dhe të zëvendës – komandantit të SP 
“Frangovë”.

Hapësirat për ndalime

Në pajtim me Aktvendimin për përcaktim të stacioneve policore për ndalim të personave, 
Stacioni i policisë “Frangovë” nuk është përcaktuar si stacion policor në të cilin mund të realizo-
het ndalimi, për këtë arsye i njëjti nuk posedon hapësira të posaçme për ndalimin e personave.

 Në raste të nevojës për ndalime, personat e arrestuar ose personat e privuar nga lira 
dorëzohen në stacionin më të afërt të policisë në të cilën realizohet ndalimi, në rastin konkret në 
SP “Ohër”, për shkak të faktit se SP “Strugë” nuk i përmbush standardet e parapara minimale 
vendore dhe ndërkombëtare të parapara për ndalimin e personave të privuar nga liria.

Nyja sanitare

Në suaza të Stacionit policor “Frangovë” ekzistojnë dy tualete, të cilat sipas 
pohimeve të personave zyrtarë janë të ndarë në tualetin për meshkujt dhe për fem-
rat, por në të njëjti mungon shënimi përkatës se janë tualete, gjithashtu nuk është 
shënuar gjinia për të cilën është dedikuar secili prej tyre.

Shfrytëzohet vetëm njëri prej tualeteve, për shkak se tualeti tjetër nuk posedon 
ndriçim dhe nuk e ka mundësinë e mbylljes së derës (mungon dorëza e derës).

Për personat e arrestuar dhe të privuar nga liria, nuk ekzistojnë tualete të posaçme, por të 
njëjtit e shfrytëzojnë tualetin e njëjtë të cilin e shfrytëzojnë edhe nëpunësit zyrtarë.

e kriminalitetit mes kufitar dhe marrjen e masave kundër personave të cilët në mënyrë ilegale 
e kanë kaluar kufirin.

Stacioni policor është vendosur në baraka të veçanta dhe të ndara, secila prej tyre e dedi-
kuar për qëllime të ndryshme. Stacioni i policisë është i rinovuar në vitin 2012, dhe hapësirat 
janë relativisht mirë të mirëmbajtura, por prapëseprapë ishte evidente se inventari është i vjetër 
dhe i skaduar.

Në pajtim me Aktvendimin për përcaktimin e stacioneve policore për ndalimin e personave, 
ky stacion policor nuk është përcaktuar si stacion policor në të cilin mund të realizohet ndalimi 
i personave.

Nga kontrolli i realizuar i kushteve materiale në Stacionin policor “Frangovë”, 
MPN konstaton se në hyrjen e SP “Frangovë” mungon platforma e pjerrët për qasjen 
e personave me pengesa fizike, dhe me këtë këtyre personave iu është vështirësuar 
qasja deri te Stacioni policor.
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2.8.2. Realizimi i të drejtave të personave të ndaluar

Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi ekzistimin e një posteri në të cilin janë theksuar 
të drejtat e personave të arrestuar dhe të personave të privuar nga liria, në tre gjuhët, i njëjti 
është vendosur vetëm në korridorin e barakës së parë të Stacionit policorë.

Duke pasur parasysh faktin se bisedimet me personat e arrestuar si dhe me per-
sonat e privuar nga liria më shpesh realizohen në hapësirat zyrtare të komandantit 
dhe të zëvendës – komandantit, Mekanizmi Parandalues Nacional rekomandon që 
posterët e tillë të theksohen në vende të dukshme edhe në këto hapësira ose në 
zyrat tjera ku realizohen bisedimet me personat e ftuar, personat e arrestuar ose 
personat e privuar nga liria.

Duke pasur parasysh faktin se numri më i madh i personave të arrestuar dhe të personave 
të privuar janë shtetas të Shqipërisë, Mekanizmi Parandalues Nacional u informua se komunikimi 
me këta persona realizohet në gjuhën shqipe, për këtë arsye në çdo ndërrim në Stacionin policor 
është i pranishëm nëpunësi zyrtarë i përkatësisë etnike shqiptare, përkatësisht personi i cili flet 
në gjuhën shqipe.

Përskaj posterit me të drejtat e personave të thirrur, të arrestuar ose të personave të 
ndaluar, në Stacionin policor në vend të dukshëm janë theksuar Kodi i etikës policore, si dhe 
posteri me informacionet e nevojshme për azilkërkuesit në më shumë gjuhë (në gjuhën arabe 
dhe në gjuhën farsi...). Për azilkërkuesit, gjithashtu posedohen edhe broshura me informacione 
të tërësishme lidhur me procesin dhe procedurën për parashtrimin e kërkesës për njohjen e së 
drejtës së azilit.

Personat e arrestuar dhe personat e privuar nga liria, në Stacionin policor njoftohet me të 
drejtën e thirrjes së mbrojtësit, me të drejtën që të njoftojnë personin e tretë për arrestimin e 
tyre, përkatësisht për privimin nga liria, si dhe për të drejtën që të kërkojnë ndihën mjekësore. 
MPN nga kontrolli në evidencën konstatoi se deri më tani, asnjë person nuk ka kërkuar që të 
shfrytëzoj ndonjërën prej këtyre. 

Përkatësisht, personat e arrestuar ose të privuar nga lirua në pjesën më të madhe janë 
nënshtetas të Shqipërisë, të cilët kanë kryer kalimin jo legal të kufirit shtetërorë, më shpesh 
për shkaqe ekonomike – ekzistenciale ose për shkak të skadimit të lejes për qëndrim. Ashtu siç 
theksuan nëpunësit zyrtarë, të gjithë ata kanë qenë njerëz të logjikshëm dhe të vetëdijshëm se 
do të deportohen prapa në shtetin prej nga kanë ardhur.

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se mungesa e kuadrove policore të 
gjinisë femërore në Stacionin policor, në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon mbi pro-
longimin e realizimit të kontrollit të personave të arrestuar ose të privuar nga liria 
të cilët i përkasin gjinisë femërore, nëse merret parasysh koha e nevojshme që të 
vijnë nëpunëset zyrtare policore nga Stacioni policor “Qafa e Thanës”, për këtë arsye 
Mekanizmi Parandalues Nacional rekomandon që të punësohen më shumë nëpunës 
policorë të gjinisë femërore.

2.8.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të ndaluar

Gjatë kohës së realizimit të vizitës në Stacionin policor “Frangovë”, u realizuan kontrolle 
inspektuese në evidencën e personave të privuar nga liria dhe në evidencën e personave të 
ndaluar, në evidencën e personave të arrestuar, në evidencën e ngjarjeve ditore, në evidencën 
e parashtresave të dorëzuara nga ana e qytetarëve kundër zyrtarëve të policisë, në evidencën e 
masave të ndërmarra si dhe në disa prej dosjeve të personave të ndaluar (5 dosje sipas zgjed-
hjes së rastit). 

Nga kontrolli i realizuar në Evidencën e ngjarjeve ditore, ekipi i Mekanizmit Parandalues 
Nacional konstatoi se i njëjti udhëhiqet në mënyrë kronologjike, me faktin se gjatë regjistrimin 
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2.8.4. Rekomandime dhe veprimi në lidhje me rekomandimet 
e dhëna

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional për gjendjet e konstatuara nga vizita e 
realizuar, përpiloi Raport të posaçëm me rekomandime konkrete, të cilin e dorëzoi deri te Minis-
tria për punë të brendshme, si dhe deri te komandanti i Stacionit policor “Frangovë”. 

Në këtë drejtim, këto janë një pjesë e rekomandimeve të dorëzuara si dhe përgjigjet e 
dhëna nga Ministria për punë të brendshme dhe nga komandanti i SP “Frangovë” në lidhje me 
rekomandimet e dhëna nga MPN.

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria e Punëve të Brendshme

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Të realizohet punësimi i zyrtarëve të policisë, 
të gjinisë femërore për shkak të mungesës 
së kuadrove policore të gjinisë femërore në 
suaza të Stacionit policor, gjë që në mënyrë 
të drejtpërdrejtë ndikon mbi prolongimin e 
zbatimit të kontrollit të personave të gjinisë 
femërore, të arrestuara ose të privuara nga 
liria.

Reparti për punë juridike dhe kadrovike 
pranë MPB –së po bën përpjekje që të 
plotësohet numri i zyrtarëve të policisë në 
pajtim me sistematizimin e vendeve të punës 
dhe në veçanti mban llogari për përfaqësimit 
gjinor në Stacionin policor “Frangovë”.

Tabela nr.14

e orës së veprimit të ndërmarrë, realizohet rrumbullakimi i periudhës më të afërt kohore prej 5 
ose 10 minuta (për shembull procesverbalet e përcjellin modelin vijues: 10.25, 10.40, 11.15...). 

Mekanizmi Parandalues Nacional, rekomandon se praktika e implementuar në këtë mënyrë 
duhet të ndërpritet dhe të fillohet me regjistrimin e saktë të orës dhe të minutave kur janë 
ndërmarrë veprimet dhe aktivitetet konkrete (për shembull, ankesat e pranuara telefonike, ar-
restimet, ndalimet etj.), për shkak të precizitetit më të madh të të dhënave dhe të informacion-
eve të përfshira në këto evidenca zyrtare të cilat në përpikshmëri duhet ta reflektojnë gjendjen 
faktike.

Nga kontrollet e realizuara u vërejt se personat e arrestuar këshillohen për të drejtat e 
tyre dhe se për këtë gjë përpilohet dhe mbahet shënimi zyrtarë, por ekipi i MPN konstatoi se në 
Regjistër nuk vërehet numri i evidentimit i shënimit zyrtarë.

Edhe përskaj këshillimit për të drejtat e tyre, asnjëri prej personave të arrestuar nuk ka 
kërkuar që të njoftoj personin e tretë, as nuk ka kërkuar mbrojtësin juridik, e as nuk ka kërkuar 
që ti ofrohet ndihma shëndetësore.

Nga kontrolli i dokumentacionit për Evidencën e shfrytëzimit të mjeteve të detyrimit dhe 
të Evidencës së parashtresave të dorëzuara nga qytetarët kundër zyrtarëve të policisë dhe të 
masave të ndërmarra, Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se nga viti 2014 deri më sot 
nuk janë shfrytëzuar mjetet e detyrimit në asnjë rast, e as që janë parashtruar parashtresa 
kundër zyrtarëve të policisë nga ky Stacion policor.

Nga kontrolli i dosjeve të veçanta, rezulton se të dhënat në dokumentet e kontrolluara 
përputhen me të dhënat e theksuara në Regjistrat dhe se të njëjtit drejtohen në mënyrë kro-
nologjike dhe të rregullt. Për nga aspekti i përpilimit dhe të plotësimit të dokumentacionit është 
konstatuar një rrjedhë logjike e ngjarjeve, kurse për personat e ndaluar ekzistojnë vërtetime 
për dorëzimin e personave si dhe theksohet Stacioni policor në të cilin është realizuar ndalimi.
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Stacioni Policor Frangovë

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Në hyrje të SP “Frangovë” të ndërtohet 
platformë e pjerrët për qasjen e perso-
nave me pengesa fizike, dhe me këtë të 
mundësohet qasje pa pengesë deri në 
brendinë e stacionit policor.

Në bashkëpunim me QR për VK “Perëndim” 
është planifikuar që gjatë vitit të tejkalohet ky 
problem, në varësi prej mjeteve të parapara 
buxhetore me të cilat disponon Qendra Rajon-
ale.

Në të gjitha hapësirat zyrtare ku realizo-
hen bisedat me personat e arrestuar dhe 
me personat e privuar nga liria, të thekso-
hen postera lidhur me të drejtat e tyre.

Gjatë muajit do të bëhen përpjekje për sig-
urimin e posterëve për “Të drejtat dhe këshillat 
për personat e arrestuar dhe për personat e 
privuar nga liria” dhe të njëjtit do të dorëzohen 
në të gjitha hapësirat zyrtare në SP “Frangovë”.

Të adaptohen tualete të posaçme për 
personat e arrestuar dhe për personat 
e privuar nga liria, tualetet ekzistuese 
në mënyrë përkatëse të shënohen (për 
meshkuj – për femra) dhe të funksional-
izohen për shfrytëzim.

Tualetet në SP “Frangovë” janë të shënuara në 
mënyrë përkatëse dhe të funksionalizuar për 
shfrytëzimin e tyre.

Tabela nr.15
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1. Të rikonstruktohen stacionet policore dhe të ndërtohen stacione të reja 
policore në pajtim me “Strategjinë për zhvillim të policisë 2016 – 2020” 
të miratuar, ashtu siç është paraparë në qëllimin konkret 2.5. “Fuqizimi i 
kapaciteteve fizike të Sektorit për punë të brendshme dhe të Stacioneve 
policore”;

2. Në hyrjen e stacioneve policore, të ndërtohen dhe adaptohen platforma të 
pjerrëta për qasjen e personave të cilët ballafaqohen me pengesa, dhe me 
këtë t’u mundësohet atyre qasje e pa penguar deri te stacioni policor dhe 
deri te hapësirat e brendshme; 

3. Adaptimi dhe renovimi i hapësirave të posaçme për marrjen në pyetje dhe 
për realizimin e bisedimeve me personat e arrestuar dhe të privuar nga liria, 
si dhe adaptimi i hapësirave për biseda me personat e moshës së mitur, në 
pajtim me Ligjin për drejtësi për fëmijët;

4. Të rinovohen hapësirat për ndalime në stacionet policore, në pajtim me 
planet e përcaktuara aksionale, me qëllim të përmbushjes së standardeve 
minimale ndërkombëtare për vendosje dhe mbrojtje të personave të privuar 
nga liria dhe të personave të ndaluar;

5. Stacionet policore të cilat posedojnë hapësira për ndalime, të cilat nuk i 
përmbushin standardet minimale ndërkombëtare për ndalime, të ri dediko-
hen dhe shfrytëzohen për qëllime tjera dhe deri në rikonstruksionin e tyre 
ose deri në ndërtimin e hapësirave të reja, personat e ndaluar të udhëzohen 
në Stacionet policore të cilat i përmbushin kushtet për ndalimin e person-
ave;

6. Të adaptohen dhe përshtaten tualete të posaçme për personat zyrtarë dhe 
për personat e arrestuar, për personat e privuar nga liria dhe për personat 
e ndaluar, të cilët do të rregullohen në pajtim me parimet e sigurisë për 
mbrojtje;

7. Në stacionet e policisë, të sigurohet zgjidhja institucionale dhe buxheti i 
posaçëm për realizimin e të drejtës së ushqimit (porcionit ushqimorë) për 
çdo person i cili ndalohet më gjatë se 6 orë;

8. Sektori për kontroll të brendshëm dhe standarde profesionale, pa prolongim 
të veproj në lidhje me parashtresat dhe ankesat e qytetarëve, kundër zyr-
tarëve të policisë dhe të zbatoj procedurat për vlerësimin e ligjshmërisë së 
procedimit, në afatet e parapara ligjore të ndërmarr masa dhe të dorëzojë 
përgjigjet në lidhje me parashtresat e dhëna nga qytetarët, në pajtim me 
dispozitat pozitive – juridike;

9. Të bëhen përpjekje për edukimin e vazhdueshëm dhe për trajnimin e zyr-
tarëve policorë, përgjegjës për ndalimin e personave, trajnimin e punon-
jësve të policisë në nivele udhëheqëse dhe taktike në lidhje me rëndësinë 
e funksionimit etik dhe të ligjshëm të policisë dhe për realizimin e kujdesit 
më të madh të qytetarëve;

10. Riorganizimi dhe sigurimi i numrit plotësues të nëpunësve të turnit, në pa-
jtim me Aktin e paraparë për organizim dhe sistematizim të vendeve të pu-
nës me të cilët do të sigurohet plotësim 24/7 i nevojave për pranim dhe 
ndalim kompetativ të personave në stacionet policore;

REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME PËR STACIONET 
POLICORE
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11. Me qëllim të informimit të tërësishëm të qytetarëve për të drejtat e tyre 
nëse të njëjtit janë të thirrur, të arrestuar ose të ndaluar në stacionet poli-
core, të drejtat e qytetarëve të theksohen në të gjitha vendet (zyrat dhe 
hapësirat) ku qëndrojnë këto persona;

12. Udhëheqja e rregullt dhe plotësimi i tërësishëm i evidencave për personat 
e arrestuar, personat e privuar nga liria dhe personat e ndaluar me regjis-
trimin e të dhënave në çastin e veprimeve të ndërmarra si dhe respektimi i 
rrjedhës logjike të ngjarjeve.
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Gjatë vitit 2016, Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi gjithsej 4 vizita parandaluese, 
prej të cilave një vizitë e rregullt dhe një vizitë e jashtëzakonshme në Institucionin Ndëshk-
ues Korrektues “Idrizovë”, një vizitë sukcesive në Entin Ndëshkues Korrektues të llojit të hapur 
“Strugë” dhe një vizitë e jashtëzakonshme në Burgun “Shkup”.

Vizita e rregullt në ENK “Idrizovë” dhe vizita sukcesive në ENK “Strugë”, u realizuan në 
pajtim me Planin vjetor të punës së Mekanizmit Parandalues Nacional, kurse vizitat e dedikuara 
dhe të jashtëzakonshme janë realizuar me qëllim të hulumtimit të gjendjeve në Institucionet 
ndëshkuese – korrektuese me rastin e grevave të mundshme dhe të paralajmëruara nga ana e 
personave të dënuar.

Vizitën në INK – ENK “Idrizovë”, Mekanizmi Parandalues Nacional e realizoi gjatë muajit 
shtator të vitit 2016, në bashkëpunim me bashkëpunëtorët e jashtëm – përfaqësues të Shoqatës 
së Psikiatërve të RM-së, Shoqatës për Mjekësi Ligjore pranë Shoqatës Maqedonase të Mjekëve, 
Shoqatës së Punonjësve Social të Qytetit të Shkupit dhe Shoqatës së Infermierëve, Teknikëve 
dhe Akusherëve të RM-së, në bazë të Memorandumit të lidhur më parë për bashkëpunim.

Vizita u realizua pa paralajmërim, në bazë të planit prej më parë të përpiluar për vizitë, në 
pajtim me Metodologjinë dhe Rregulloren për mënyrën e realizimit të parandalimit të torturës 
dhe llojeve tjera të trajtimeve brutale, jonjerëzore, nënçmuese ose ndëshkuese.

Mekanizmi Parandalues Nacional, në lidhje me gjendjet e konstatuara përpiloi – Raportin e 
posaçëm me rekomandime konkrete, të cilin e dorëzoi deri te drejtori i INK – ENK “Idrizovë” dhe 
deri te organet dhe ministritë përkatëse.

Niveli i lartë i shkeljeve të përcaktuara dhe i mos respektimit të drejtave të personave të 
dënuar, të cilët vuajnë dënimin me burg në INK – ENK “Idrizovë”, jo vetëm që çon në trajtim 
brutal, jonjerëzor dhe nënçmues, por për nga aspekti penologjik, nën dyshime serioze e sjellin 
edhe aspektin e tërësisë dhe zbatimit të mëtutjeshëm të masës ndëshkuese në këtë Institucion.

INK – ENK “Idrizovë”

VIZITA NË INSTITUCIONET 
NDËSHKUESE - KORREKTUESE DHE 

GJENDJET E KONSTATUARA 3
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Në këtë kuptim, në vazhdim do të theksohet një pjesë e gjendjeve të detektuara gjatë 
kohës së vizitës.

3.1.1. Kushtet materiale

Kapacitetet e vendosjes në INK - ENK „Idrizovë“ janë të shpërndara në shumë objekte 
infrastrukturore të vjetra dhe të skaduara, të cilat gjenden në gjendje të pavolitshme materiale.

Përkatësisht, në ndërtesën më të madhe e cila është në tri kate janë vendosur mbi tetëqind 
të dënuar dhe të caktuar në më shumë krahë të institucionit, gjë që në pajtim me emërtimet që 
iu janë dhënë nga ana e drejtorisë, janë të përcaktuara në mënyrën vijuese:

• në katin përdhes, përkrah Repartit të pranimit, ndodhen krahët: i ashtuquajtur 
kati përdhes – pjesa e re”, “kati përdhes – djathtas” dhe “furra dhe trapezaria” 
(në këtë krah janë vendosur personat e dënuar të cilët janë me angazhim pune 
në furrë dhe në trapezarinë e Institucionit)

• në katin e parë gjenden: krahu i parë, i dytë dhe i tretë
• në katin e dytë gjenden: krahu i katër, i pestë dhe i gjashtë 
• në katin e tretë gjenden: krahu i shtatë, i tetë dhe i nëntë.

Në të gjitha këto krahë, me përjashtim të Repartit të pranimit, ku akoma nuk është realizuar 
klasifikimi, personat e dënuar janë klasifikuar në Repartin e mbyllur, me trajtim  V1, V2 ose V3.

Në një objekt të veçantë, ku janë të vendosur rreth dyqindetetëdhjetë persona të dënuar 
dhe të klasifikuar në Repartin e mbyllur, gjenden Reparti shkollorë ose të ashtuquajturit “Shkol-
larët” dhe “Reparti - I”.

Reparti për personat e moshuar dhe i ashtuquajturi “Reparti i ri për personat e moshuar” 
së bashku me “Repartin – D” janë të vendosur gjithashtu, në një objekt të veçantë në rrethinën 
e Institucionit.

Në ndërtesën e vjetër dhe të demoluar gjendet edhe “Reparti i ambulancës”, ku janë të 
vendosur rreth njëqindepesëdhjetë persona të dënuar, të caktuar në më shumë hapësira, në dy 
kate.

Personat e dënuar të klasifikuar në Repartin e hapur janë të vendosur në dy objekte të 
veçanta, të ashtuquajtura si “Rilindja” dhe “Ekonomia”, përderisa personat e dënuar të klasifi-
kuar në Repartin gjysmë të hapur janë të vendosur në një objekt tjetër të veçantë.

Në dy objekte të veçanta gjenden edhe të ashtuquajturat “Reparti - E” dhe “Reparti – Z”, 
ku janë të vendosur personat e dënuar të klasifikuar në Repartin e hapur dhe gjysmë të hapur.  

Përkrah këtyre objekteve të vjetra, të skaduara dhe në masë të madhe objekte të demoluar, 
në përbërje të rrethinës së INK – ENK “Idrizovë”, gjenden edhe disa objekte infrastrukturore të 
reja dhe të porsandërtuara të destinuara për vendosjen e personave të dënuar, mirëpo duke 
pas parasysh se akoma nuk janë të pajisura plotësisht, të njëjtit ende nuk po shfrytëzohen për 
këtë qëllim.

Gjatë kohës së vizitës, në njërin nga këto objektet e porsandërtuara ishin vendosur zyrat 
administrative të drejtorisë së Institucionit sepse ndërtesa e vjetër administrative ishte në fazë 
të rinovimit.

Në raportin e posaçëm të përpiluar pas vizitës së realizuar, janë ofruar përshkrime të deta-
juara për kushtet materiale për vendosje dhe qëndrim në INK – ENK “Idrizovë”, kurse në vijim 
do të theksohen edhe konstatimet për një pjesë të kapaciteteve të vizituara të vendosjes.
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Reparti i pranimit

Reparti i pranimit është i vendosur në pjesën përdhese të ndërtesës kryesore dhe i njëjti 
përfshin 3 hapësira të mëdha, në të cilat për momentin e vizitës ishin të vendosur 80 persona, 
të ndarë sipas përkatësisë etnike. Personat e dënuar, në kundërshtim me dispozitat nga Ligji 
për ekzekutimin e sanksioneve, si dhe me Rendin shtëpiak  të ENK “Idrizovë”, në këtë seksion 
ndalohen më gjatë se 30 ditë, disa edhe me nga 60 ditë, ne pritje të realizimit të klasifi kimit të 
tyre dhe të përcaktohen në seksionet përkatëse.

Në këtë seksion, fare nuk respektohet hapësira e paraparë me ligj prej 9m3 ose standardi i 
rekomanduar ndërkombëtarë prej 4m2 të sipërfaqes për person të dënuar (rekomandimi i KPT). 
Për shkak të mungesës së shtretërve, një numër i madh i personave të dënuar janë të detyruar 
që me nga dy persona të ndajnë një shtat të njëjtë, kurse ka edhe të atillë që fl enë në jastëk 
dhe në batanije të shtrirë në dysheme. 

Në ditën e vizitës, një pjesë e personave të dënuar po fl inin në kartuç të thjeshtë në dys-
hemenë e betonit në korridorin e Repartit.

Për shkak të instalimit jofunksional të ujësjellësit dhe të ujërave të zeza (fekaleve), në 
dyshemenë e njërës nga hapësirat vazhdimisht rridhte uji i papastër, nga i cili përhapej aromë 
kundërmuese (e padurueshme), por gjithashtu në të gjitha hapësirat ishte evidente prezenca 
shumë e madhe e lagështisë dhe e mykut nëpër mure dhe në dysheme, si dhe një numër shumë 
i madh i insekteve

Nyjat sanitare dhe dushet janë në gjendje tejet të keqe dhe të shkatërruar, jo funksional, 
me kazanë të thyer, me mure të shkatërruara, me pllaka të thyera dhe me higjienë nën kufi jtë 
e çdo minimumi të mundur. Burim rreziku për jetën dhe shëndetin e personave të dënuar pa-

Grafi ku nr.1- Gjendja numerike e personave të dënuar
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raqesin edhe kabllot e pambrojtura të instalimit elektrik të bojlerit të cilët janë lirshëm zvarriten 
dhe në kombinim me nivelin e rritur të lagështisë, përkatësisht ujit mund të shkaktojnë pasoja 
fatale për jetën e personave të dënuar.

Personat e dënuar të vendosur në këtë seksion, ushqimin e ruajnë dhe e konsumojnë në 
kushte jashtëzakonisht të këqija dhe johigjienike (gjatë vizitës u konstatua se ushqimi po ruhej 
ashtu i hapur dhe në një kuzhinë të improvizuar si dhe po të njëjtin ushqim e përshkonin një 
numër i madh i insekteve).

Gjithashtu, Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se seti për tu ushqyer dhe për të 
përgatitur dhe gatuar ushqimin deponohen po në vetë dyshemenë e hapësirës ku është kon-
statuar se higjiena është në nivel jashtëzakonisht të ulët.

Reparti i hapur – „Rilindja“
Repartin e hapur të ashtuquajtur “Rilindja”, përskaj hapësirës në të cilat janë të vendosur 

personat e dënuar disponon edhe me një hapësirë e veçantë oborri si dhe me punëtori.
Kapaciteti i vendosjes në Repartin e hapur përbëhet nga tri hapësira në të cilat ishin të 

vendosur gjithsej 25 persona të dënuar, korridori hyrës i cili njëkohësisht shfrytëzohet si kuzhinë 
e përbashkët si dhe një tualet i përbashkët.

Mekanizimi Parandalues Nacional konstatoi se hapësira e parë është me sipërfaqe prej 
19m2 dhe se në të janë të vendosur 7 persona, në hapësirën e dytë ishin të vendosur 10 per-
sona, kurse sipërfaqja e përgjithshme e hapësirës arrinte 27m2, si dhe në hapësirën e tretë ishin 
të vendosur 8 persona, kurse sipërfaqja e përgjithshme e hapësirës arrinte 18m2.

Duke e pasur parasysh faktin e numrit të personave të dënuar të vendosur në këto hapësira 
të cilat nuk i përmbushin as standardet minimale për metër katrorë për persona të dënuar (9m3 
/4m2 ), kurse temperatura prej 30°C, vlerë kjo e matur në hapësirat është mbi kufijtë e lejuar 
prej 25°C. Ndriçimi plotësues (ndriçimi artificial në hapësirat nuk është në nivel të kënaqshëm, 
kurse depërtimi i dritës ditore në dy hapësirat e para është në nivel të kënaqshëm, gjë që nuk 
është rast edhe me hapësirën e tretë. Në lidhje me ngrohjen, personat e dënuar theksuan se 
gjatë periudhës dimërore, hapësirat i ngrohin me koftorë në drunj dhe me ngrohëse elektrike. Të 
gjitha tri hapësirat ishin të furnizuara me krevate të vjetra nga hekuri, me tryeza dhe karrige nga 
druri, si dhe me triske të vjetra metalike. Muret e hapësirave janë të vjetra, të gërvishtura dhe të 
ndotura, kurse në dyshemenë është vendosur parketi i cili është i vjetër dhe i skaduar. Përskaj 
ajrosjes së pamjaftueshme, Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional gjatë ditës së vizitës ka 
vërejtur një numër të madh të furrtareve të zeza (bumballave), tartabiqeve si dhe insekteve të 
tjera, edhe atë po në hapësirat ku mbahet i tërë ushqimi, veshmbathja dhe mjetet higjienike të 
personave të dënuar.

Tualeti i përbashkët disponon me një dush, një bojler, tri çezma nga të cilat vetëm njëra 
është funksionale. Punëtoria përbëhet prej tri hapësirave të veçanta. Në hapësirën e parë është 
punëtoria për përpunimin e drurit (zdrukthëtari), në hapësirën e dytë është një ushtrimore e 
improvizuar (për ngritje të peshave), përderisa  hapësira e tretë është punëtori për përpunimin 
e teneqeve, në të cilën një ose dy të persona të dënuar punojnë sipas nevojës.

Reparti gjysmë i hapur

Departamenti gjysmë i hapur posedon një kapacitet prej 120 personave të dënuar, kurse 
në këtë seksion në ditën e vizitës ishin vendosur gjithsej 124 persona të dënuar, në 14 hapësira 
të brendshme dhe në 3 hapësira të jashtme. Ky seksion disponon me një oborr të veçantë që 
shërben si shëtitore, e cila është e rregulluar nga aspekti hortikulturorë, ekziston edhe teren 
sportiv ku personat e dënuar luajnë basketboll gjatë kohës së lirë. 

Hapësirat nuk i përmbushin as standardet e parapara minimale për metër në katrorë për 
person, nuk vërehet qarkullimi i mjaftueshëm i dritës natyrore, e as ndriçimi plotësues përkatës. 
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Hapësirat janë të pajisura me shtretër të vjetër metalik si dhe me sirtarë të improvizuar, në pro-
nësi të Institucionit, përderisa inventari tjetër (tavolina, karrige, tv pranues, frigorifer dhe gjëra 
të tjera) personat e dënuar i sigurojnë vetë. Një pjesë e vogël e krevateve janë të siguruar me 
dyshekë, kurse të dënuarit tjerë flenë në sfungjerë. Gjatë kohës kur u realizua vizita, Mekanizmi 
Parandalues Nacional vërejti disa persona të cilët flinin në dysheme mbi dyshekë të vjetruar, të 
skaduar dhe jofunksional. Muret në hapësirat janë të pa bojatisura, përplot me lagështi dhe janë 
të qëruara. 

Tualeti i vetëm në pjesën e brendshme të Repartit gjysmë të hapur është në gjendje 
jashtëzakonisht të keqe, i pa pastër, jofunksional, me nyje të shkatërruara sanitare, çezme të 
improvizuara si dhe mure të shkatërruara nga të cilat vazhdimisht rrjedh ujë.

Reparti i mbyllur

Krahu 2

Ky krah i ashtuquajtur “pllaka” është i vendosur në pjesën qendrore të katit të parë në 
ndërtesën kryesore dhe është i përbërë nga 7 hapësira kolektive gjumi. Ky krah së bashku me 
krahun 5 dhe Repartin e pranimit, janë krahë në të cilët kapacitetet e vendosjes janë në gjendje 
më të keqe dhe të mjerë materiale e që janë në përbërje të ndërtesës kryesore të Repartit të 
mbyllur të burgut.

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional konstatoi mbingarkesë jashtëzakonisht të madhe 
të numrit të personave të dënuar në tërë krahun e lartpërmendur, më saktësisht në njërën prej 
hapësirave me sipërfaqe të përgjithshme prej 40m2 ishin të vendosur 27 persona. Për një pjesë 
të personave të dënuar, nuk ishin siguruar krevate të posaçme, për këtë arsye të njëjtit janë të 
detyruar që të flenë në dyshekë nëpër dysheme.

Përskaj numrit tejet të madh të personave të dënuar edhe kushtet materiale në hapësirat 
e këtij krahu janë jashtëzakonisht të vështira. Është evidente edhe lagështia dhe myku në masë 
enorme nëpër mure, si dhe një numër i madh i insekteve (tartabiqeve) për të cilët u ankuan 
edhe vetë të burgosurit. 

Plafoni i tërë krahut ishte i dëmtuar dhe nëpër të po rridhte ujë, sepse pikërisht mbi të 
gjendej edhe banja e krahut të 5, e cila ishte e shkatërruar, me gypa të plasur nga të cilët po 
rridhte uji i papastër.

Në tualet ishin vendosur 5 nyje sanitare, nga të cilat vetëm njëra ishte funksionale, dhe 
gjithashtu u vërejt edhe prezenca e madhe e lagështisë, mykut, papastërtisë dhe aroma kundër-
muese (e padurueshme).

Reparti shkollorë – „Shkollarët“

Reparti shkollorë ose i ashtuquajturi „Shkollarët“ është i përbërë nga 9 hapësira për ven-
dosje, një korridor i gjatë dhe i errët, një tualet dhe një banjë për të gjithë të personat e dënuar.

Në korridorin e Repartit, ku menjëherë binte në sy niveli i ulët i higjienës, shporta të tejm-
bushura me plehra, mure të dëmtuara dhe dyshemeja e ndotur. Mekanizmi Parandalues Nacional 
vërejti një numër më të madh të personave të dënuar të cilët flinin nëpër dyshekë të vendosur 
në vetë dyshemenë për shkak të mungesës së hapësirave dhe shtretërve për vendosjen e tyre 
nëpër hapësira të veçanta.

Në hapësirat ku janë të vendosur personat e dënuar, kushtet materiale dhe higjiena janë në 
një nivel tejet të ulët. Përkatësisht, hapësirat janë përplot me krevate, kurse nën të njëjtit, per-
sonat e dënuar i ruajnë gjësendet e tyre personave dhe ushqimin. Edhe përskaj dritareve të cilat 
janë të hapura vazhdimisht dhe nëpër të cilëve depërton drita ditore në masë të mjaftueshme, 
ajri nëpër tërë Repartin ishte ngulfatës dhe ndjehej aromë e padurueshme dhe kundërmuese 
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Reparti - D

Në ndërtesën e veçantë në katin përdhes në qarkun e institucionit, gjendet edhe i ashtu-
quajturi Reparti “D”, në të cilin gjatë ditës së vizitës ishin vendosur gjithsej  96 persona të dënuar 
në 9 hapësira të veçanta .

Në korridorin e Repartit, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional vërejti dëmtime të çatisë, 
kurse nga ana e personave të vendosur në këtë departament ishim të informuar se të reshurat 
e mëdha në periudhën e kaluar kanë shkaktuar dëmtimin e një pjese të konstruksionit të çatisë, 
me ç’rast është bërë një rikonstruktim i improvizuar, me përforcimin e pjesës së epërme me 
tavolinë të thjeshtë buke, e cila rrezikon që në çdo çast të bie dhe të lëndojë ndonjë person.

Gjatë kontrollimit të realizuar nëpër hapësirat ku janë vendosur personat e dënuar, ekipi i 
Mekanizmit Parandalues Nacional konstatoi një numër tejet të madh të personave të dënuar, si 
dhe mungesën e shtretërve për disa persona të dënuar.

Në këtë drejtim, në njërën nga hapësirat e cila është me sipërfaqe prej 36m2 ishin të ven-
dosur gjithsej 17 persona të dënuar, kurse kishte vetëm 16 shtretër, në hapësirën tjetër ishin 
vendosur 19 persona të dënuar, kurse kishte vetëm 17 shtretër. Gjithashtu, edhe në njërën nga 
hapësirat në të cilën u realizua kontrolli, Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se janë ven-
dosur 20 persona të dënuar, kurse aty kishte vetëm 18 shtretër.

Numri më i madh i shtretërve në këto hapësira ishin të pajisur me dyshekë të vjetër dhe 
të skaduar, por gjithashtu kishte edhe shtretër në të cilët nuk kishte aspak dyshekë, por në to 
kishin vendosur vetëm një sfungjer të thjeshtë të mbuluar me mbulesë. Personat e dënuar për 
të cilët nuk është siguruar krevati i posaçëm janë të detyruar që të flenë në sfungjerë apo në 
jastëkë të shtruar në vetë dyshemenë e Repartit.

Për shkak të mungesës së hapësirës, personat e dënuar gjësendet e tyre personale dhe 
ushqimin e ruajnë nën shtretër ose të varur nëpër mure. Kjo gjë në mënyrë plotësuese kon-
tribuon në rritjen e numrit të madh të insekteve edhe atë më shumë të furrtareve të zeza dhe 
tartabiqeve, nga pickimet/kafshimet e të cilëve një numër i madh i personave të dënuar ishin 
plot plagë, më së shumti nëpër duar dhe këmbë.

Për shkak të mungesës së ujit të ngrohtë, personat e dënuar janë të detyruar që të shfrytë-
zojnë një ngrohëse të improvizuar, e cila lidhet në prizë elektrike dhe vihet drejtpërdrejtë në ko-
vën me ujë. Mënyra e tillë e ngrohjes së ujit përcillet me një rrezik të zmadhuar dhe permanent, 
nga shfaqja e pasojave të padëshiruara.

Në një pjesë të vogël të këtij Reparti të rrethuar me grila, gjendet edhe ushtrimorja për 
ngritjen e peshave e furnizuar me një  vegël për ushtrim, (bench) stol dhe më shumë gramarë 
të përcaktuar për aktivitete fizike dhe për rekreacion të personave të dënuar të vendosur në 
këtë Repart.

Ky Repart disponon edhe me dy nyje të përbashkëta sanitare të destinuara për dush dhe 
për plotësimin e nevojave fiziologjike të të gjithë personave të dënuar të vendosur në këtë sek-
sion.

Njëri nga tualetet është i pajisur me një çezme funksionale, lavaman të thyer, një “pisoar” 
dhe një nyje sanitare e veçuar me derë të thyer. Tualeti i dytë është i pajisur me një nyje sanitare 
dhe me një kazan të prishur të ndarë me derë të veçantë, si dhe me hapësirë të përcaktuar për 

e djersës dhe urinës. Mekanizmi Parandalues Nacional, konstaton se në disa hapësira të këtij 
Reparti dritaret ishin të thyera, kurse për shkak të mbrojtjes në vend të tyre të burgosurit kishin 
vendosur batanije. Muret janë të pa bojatisur dhe përplot me lagështi, kurse nga tavani vërehet 
rrjedhje e ujit. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, vlerëson se në këtë seksion tualeti është pa kurrfarë 
kushte minimale për mirëmbajtje normale të higjienës, prej aty përhapet një aromë kundërm-
uese (e padurueshme) e urinës dhe e fekaleve,  ka çezma dhe dushe jofunksionale, kurse pllakat 
e mureve dhe të dyshemesë janë plotësisht të shkatërruara dhe të demoluara.
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Reparti i ambulancës gjendet në një objekt të veçantë dhe të vjetër në rrethin e Institu-
cionit, i cili është në gjendje jashtëzakonisht të keqe dhe të rrënuar. Muret e jashtme të objektit 
janë të dëmtuara, me fasadë të shkatërruar dhe me sasi të madhe të mykut dhe lagështisë. Në 
këtë seksion janë vendosur gjithsej 151 persona të dënuar, të caktuar në 4 nën seksione – А, 
B, V dhe G.

Nën Reparti А gjendet në pjesën e djathtë të katit përdhes të ndërtesës dhe përbëhet nga 
një korridor me 8 hapësira të veçanta, secila prej tyre me nyje të veçantë sanitare. Higjiena në 
korridor është në nivel jashtëzakonisht të ulët, kurse në muret të cilët deri në mes janë të mbu-
luar me pllaka u vërejt lagështia dhe myku. Gjatë ditës së vizitës ekipi i Mekanizmit Parandalues 
Nacional ka vërejtur një të burgosur i cili flinte në dyshek të vendosur në fund të korridorit dhe 
i mbuluar me batanije, me çka reagoi menjëherë dhe kërkoi nga personat zyrtarë që në afat sa 
më të shkurtër të mundshëm ti sigurojnë një shtrat të veçantë në njërën nga hapësirat.

Gjatë kontrollit në njërën nga hapësirat e këtij nën Reparti, Mekanizmi Parandalues Na-
cional konstatoi se në dhomën me sipërfaqe prej 14m2 ishin vendosur 7 persona të dënuar. Për 
dy persona nuk ishin siguruar shtretër të veçantë dhe të njëjtit flinin në dyshekë, nga të cilët 
njëri dyshek ishte i vendosur mbi nyjën sanitare,  kurse tjetri në dysheme.

Niveli i lagështisë ishte prej 70% në këtë hapësirë dhe me temperaturë të matur me 16,50С 
gjë që ishte jashtë standardeve të pranueshme për temperaturë dhe lagështi të ajrit. Njëkohë-
sisht, higjiena në hapësirë ishte nën kufijtë e çdo minimumi, edhe përskaj dritares së hapur 
vazhdimisht, përmes së cilës depërtonte dritë e mjaftueshme diellore, ajri ishte i rëndë dhe 
ngulfatës dhe ndjehej një aromë kundërmuese e padurueshme e urinës dhe e fekaleve.

Nyja sanitare e këtij Reparti ishte plotësisht e demoluar, pa ulëse tualeti, me kazan jofunk-
sional dhe të thyer, pa lavaman, vetëm me një çezmë të prishur nga e cila vazhdimisht rridhte 
uji. Dyshemeja e nyjës sanitare ishte e mbuluar me fekale dhe shumë shishe plastike të hedhura 
gjithandej, gjithashtu u vërejt edhe një numër shumë i madh i insekteve.

Para ndërtesës në të cilën është vendosur Reparti i ambulancës gjendet shëtitorja, ku janë 
vendosur disa stola me tavolina, kurse në rrethin e së njëjtës ishte vendosur edhe një rekuizitë 
basketbolli, i cili për momentin e vizitës ishte jofunksional për shkak të harkut metalik të thyer. 
Prapëseprapë, Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se në shëtitore nuk kishte pjesë të 
mbuluar, e cila do tu mundësonte personave të dënuar shëtitje pa pengesë në të hapur edhe 
gjatë kushteve të pavolitshme klimatike.

Pjesa e re – kati përdhes

Reparti i ashtuquajtur „Pjesa e re“ gjendet në pjesën e majtë të përdheses së Repartit të 
mbyllur të INK - ENK „Idrizovë“. Ky seksion është me kushte dukshëm më të mira materiale dhe 
higjienike në raport me seksionet tjera.

Pjesa e re – kati përdhes, përbëhet prej 7 hapësirave të veçanta, të gjitha të vendosura 
përgjatë korridorit të ngushtë i cili shërben si kuzhinë dhe trapezari në të cilin ka edhe tavolina, 
karrige, frigorifer dhe shporet për gatim.

Në çdonjërën nga dhomat janë vendosur një numër i vogël i personave, kurse në disa 
dhoma ka edhe vetëm nga një person të dënuar. Kushtet nëpër hapësira janë të pranueshme, ka 

 1 Standarde të pranueshme për temperaturën sillen nga  18-25о C, kurse për lagështinë nga 20-60 R.H.

Reparti i ambulancës

të bërë dush personat e dënuar, hapësirë kjo e cila disponon me një çezmë, me dush dhe me 
një bojler, instalimi elektrik i së cilës është vendosur përgjatë mureve të brendshme dhe i është 
ekspozuar lagështisë së vazhdueshme.
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mbulesa të mira dhe të pastra, shtretër, tv-pranues, frigoriferë, tavolina si dhe inventar tjetër të 
domosdoshëm. Në tërë Repartin janë vendosur gjithsej 11 persona, kurse në momentin e vizitës 
kishte edhe një hapësirë të zbrazur. Secila prej hapësirave dispononte me tualete të veçantë, 
në të cilën kishte edhe ulëse tualeti, dush dhe bojler dhe po të njëjtit ishin në gjendje të mirë 
funksionale.

Në njërën nga hapësirat, në të cilën ishte vendosur vetëm një person, u mat sipërfaqja e 
përgjithshme e dhomës prej 11m2, temperatura arrinte 18oC, kurse niveli i lagështisë ishte 54% 
R.H. Insektet ishin pjesa e pashmangshme edhe e kësaj pjese të Institucionit, mirëpo sidoqoftë 
higjiena nëpër hapësira ishte shumë e mirë krahasuar me seksionet tjera, nga shkaku se edhe 
vet personat e dënuar më mirë përkujdesen për mirëmbajtjen e higjienës nëpër hapësira. Edhe 
në këtë seksion personat e dënuar, në mënyrë të pavarur i sigurojnë gjësendet nëpër dhoma (tv 
pranuesit, frigoriferët dhe gjësendet tjera).

Mbi ngarkimi i numrit të personave të dënuar dhe kushtet e pavolitshme materiale në pjesët 
tjera të Institucionit, e konfirmojnë faktin se personat e vendosur në këtë krah, gjenden në një 
gjendje më të privilegjuar krahas të dënuarve të tjerë.

Qelitë e izolimit në Repartin e mbyllur të meshkujve, shfrytëzohen për vuajtjen e dënimit 
disiplinorë “referim për në qeli të izolimit” pas zbatimit të procedurës disiplinore, si dhe për shkak 
të ndarjes së personit të dënuar i cili për shkak të veprimeve të tija paraqet një rrezik serioz për 
sigurinë e personave zyrtarë dhe personave të tjerë në institucion, ose për shkak të sigurimit të 
vendit të ngjarjes si dhe ndarjen e kryerësit të veprës nga dëshmitarët.

Në ENK “Idrizovë” ka gjithsej 12 qeli izolimi. Të gjitha janë identike, të ndara në të djathta 
dhe të majta varësisht nga vendndodhja e shtratit në qelinë e izolimit, me sipërfaqe prej 8,5m2. 

Temperatura e matur në ditën e vizitës në të gjitha qelitë ishte 23oC, me nivel lagështie prej 
42% R.H. 

Qelitë e izolimit janë të pastra në mënyrë të pranueshme, në të njëjtit haset shtrati, dys-
heku, mbulesa, tualeti i veçantë në përbërje të së cilit ka ulëse tualeti dhe lavaman. Dyshemeja 
është e shtruar me llaminat, i cili është relativisht i ri dhe mirë i mirëmbajtur, kurse muret janë 
në gjendje më të mirë dhe më të pastër krahas me pjesët tjera të Institucionit. 

Në qelitë e izolimit depërtimi i dritës diellore është shumë i dobët, nuk ka ndriçim plotësues 
në çdo hapësirë, mirëpo ka ndriçim qendror nëpër tërë korridorin. Në qelitë e izolimit mungojnë 
zilet, ndaj dhe komunikimi në mes personit të dënuar dhe nëpunësit nga sigurimi realizohet 
përmes trokitjes së fuqishme mbi dyert metalike të qelive të izolimit.

Gjatë dërgimit të personave të dënuar në qelitë e izolimit, sigurohet mendimi nga mjeku 
për gjendjen shëndetësore të personit të dënuar, por ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional 
konstatoi se përskaj kontrollimit të parë, personat që referohen në qeli izolimi aspak nuk vizito-
hen nga mjeku, as që kishte ndodhur ndonjëherë të vizitoheshin nga drejtori i institucionit.

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, gjithashtu, gjatë bisedave me një pjesë të burgo-
surve të cilët ishin në vuajtje të dënimit disiplinorë – referim në qeli izolimi, pranoi ankesa se në 
raste shumë të shpeshta, kur janë drejtuar deri te përfaqësuesit e shërbimit për sigurim të ndih-
mës mjekësore, e njëjta nuk iu është ofruar, me çka iu është pamundësuar realizimi i së drejtës 
së qasjes deri te mjeku. Në këtë drejtim, këto persona potencuan se intervenimi mjekësorë iu 
mundësohet vetëm në situata të rralla dhe të jashtëzakonshme, kur gjendja shëndetësore iu 
është përkeqësuar në mënyrë evidente dhe alarmante.

Një pjesë e personave të dënuar të cilët kanë qenë në vuajtjen e dënimit disiplinor – 
referim në qeli izolimi, potencuan se jo çdo herë iu respektohet e drejta e shëtitjes (dy orë në 
ditë në ajër të pastër).

Qelitë e izolimit
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Barnatorja dhe ndarja e terapisë
Nga kontrolli i realizuar në barnatoren e INK – ENK „Idrizovë“, ekipi i Mekanizmit Paranda-

lues Nacional, konstatoi se furnizimi me barna është në nivel të kënaqshëm si dhe i përmban të 
gjitha barnat e nevojshme për sëmundjet e zemrës, të mushkërive, sëmundjet gastrointestinale, 
të lëkurës dhe sëmundje e syve, por gjithashtu posedohen edhe barna për sëmundjet psikiatrike 
- neurologjike. 

Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se të gjitha barnat janë me afat të rregullt të 
skadencës si dhe po të njëjtit ruhen në hapësirë të errët dhe të thatë. 

Barnat e varshmërisë (për shembull metadoni) ndahen në baza ditore nga ana e personelit 
mjekësorë, si dhe terapia me infuzion dhe terapia patanterale të cilat ofrohen vetëm në stacion-
arë. 

Në lidhje me mënyrën e ndarjes së terapisë tjetër të mbetur (që pranohet në një periudhë 
më të gjatë kohore), ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional konstatoi se të njëjtën e rekoman-
don mjeku, e përgatit infermierja, përderisa ndarja i është besuar njërit nga personat e dënuar.

Gjatë vizitës së realizuar, Mekanizmi Parandalues Nacional mori informatën për ekzistimin e 
disa malverzimeve gjatë ndarjes së terapisë medikamentoze dhe se në raste të shpeshta, barnat 
me vonesë u dorëzohen personave të dënuar, mirëpo ka pasur edhe raste kur iu janë kërkuar të 
holla për realizimin e furnizimit me barna.

Kuzhina qendrore në të cilën gatuhet dhe përgatitet ushqimi për të gjithë personat e dënu-
ar në Institucion, gjendet nga pjesa e prapme e Repartit të femrave dhe deri te ajo arrihet nga 
ana e jashtme. Kuzhina qendrore përkatësisht, është një objekt i përbërë nga korridori, kuzhinë 
e gjerë nga aspekti hapësinorë, katër hapësira magazinimi për ruajtjen e produkteve të ndry-
shme ushqimore si dhe një dhomë administrative dhe tualet.

Kuzhina është me sipërfaqe prej 105 m2 dhe e tëra është e shtruar me pllaka. Nëpër muret 
e saj është evidente lagështia, kurse konstruksioni i plafonit është dukshëm i dëmtuar. Në ditën 
e vizitës në kuzhinën qendrore u bë matja e temperaturës në lartësi prej 29°C, kurse lagështia 
arrinte 65% R.H. 

Njëkohësisht, gjatë kohës së vizitës Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se higjiena 
në kuzhinë ishte në nivel jashtëzakonisht të ulët, përkatësisht dyshemeja ishte tërësisht e ndo-
tur me mbetje nga ushqimi i përgatitur, kurse në hapësirë kundërmonte aromë e pakëndshme.

Të punësuarit u ankuan për kualitetin e takëmeve të kuzhinës, potencuan se ushqimin 
e përgatisin nëpër kazanët për gatim të cilët janë të vjetruar dhe të skaduar, kurse enët për 
transportin e ushqimit janë pothuajse të pa përdorshme, me ç’rast disa herë nga përgjegjësit 
në institucion është kërkuar që të realizohet një zëvendësim i këtyre takëmeve, përkatësisht të 
realizohet furnizime me takëme të reja të inventarit të kuzhinës, mirëpo me rastin e kërkesës, 
nuk ishin ndërmarrë masa përkatëse.

Gjithashtu, Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se kuzhina nuk ishte e pajisur me 
takëm për ushqim (lugë, pirunë, pjata etj.), me ç’rast personat e dënuar janë të detyruar të 
shfrytëzojnë takëme të tyre personale për ushqim, i cili shumë shpesh është jostandard dhe jo 
përkatës për kushtet e burgut (qeramikë, metal etj.).

Tualeti i cili gjendet në kuzhinën qendrore ka lavaman, ulëse wc dhe dush, dysheme me 
pllaka dhe mure të pastra. Tualeti është në gjendje të rregullt dhe afërsisht në gjendje të mirë 
higjienike, po të njëjtin e shfrytëzojnë të dënuarat të cilat janë të angazhuara me punë në ku-
zhinë.

Hapësira tjera

Kuzhina qendrore
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(Të dhënat për Repartin e femrave janë marrë gjatë kohës së vizitave të realizuara në 
muajt korrik dhe gusht të vitit 2016, me ç’rast u përpilua një raport i posaçëm me konstatime 
dhe rekomandime nga Avokati i Popullit)

Reparti i femrave në Entin ndëshkues-përmirësues “Idrizovë” gjendet në objektin e ndër-
tuar në vitin 1986 –të, në hapësirat e oborrit të Institucionit, në afërsi të Repartit të meshkujve. 
Objekti në Repartin e femrave në ENK “Idrizovë” e përbëjnë një hapësirë për komandantin - urd-
hëruesin, hapësira për edukatorin, kantina, dy hapësira për ngrënie, një kuzhinë e vogël - hapë-
sira e cila shfrytëzohet për ndarje të ushqimit, kuzhina qendrore, si dhe hapësira me kapacitete 
të vendosjes – Reparti i pranimit (1 dhomë dhe 1 tualet), Reparti i hapur (4 dhoma dhe 1 tualet) 
dhe Reparti i mbyllur dhe gjysmë i hapur (14 dhoma për vendosjen e personave të dënuar, 3 
tualete, 2 hapësira magazine, 1 dhomë për terapi mjekësore dhe 2 qeli izolimi)

Kapaciteti i vendosjes në Repartin e femrave është për 70 persona të dënuar, ndërsa në 
momentin e vizitës të pranishme ishin 97 persona të dënuar, prej të cilave njëra ishte e  vendo-
sur në Repartin e të arrestuarve të ENK ,,Idrizovë “

Reparti i femrave

Reparti i pranimit në Repartin e femrave
Reparti i pranimit është i vendosur menjëherë përpara Repartit të hapur dhe është i ndarë 

me grila nga një hapësirë e vogël trapezarie. Kemi të bëjmë me një hapësirë me sipërfaqe prej 
18m2, në të cilën ka tetë krevate të vjetra, të skaduara nga hekuri dhe mbulesa të burgut që 
përfshijnë batanije leshi të vjetra dhe të papastra, një tavolinë të vogël, dy karrige të thyera si 
dhe një tualet në përbërje të hapësirës.

Lagështia e matur në këtë hapësirë arrinte 56 % R.H., përderisa temperatura në hapësirë 
arrinte 27°C. Higjiena në këtë hapësirë është në nivel jashtëzakonisht të ulët, ndjehet erë e 
keqe dhe e padurueshme, kurse shtretërit janë të vjetër dhe të skaduar me mbulesa të vjetra 
dhe të papastra, kurse një pjesë e tyre nuk kanë aspak dyshekë. Depërtimi i dritës natyrale si 
dhe i dritës artificiale është i pamjaftueshëm dhe i dobët, kështu që  hapësira duket mjaftë e 
errët, kurse dritaret janë të larta dhe të mbrojtura me grila metali. Muret janë të papastra dhe 
të mbuluara me lagështi, kurse dyshemeja është shtruar me parket të gërryer dhe të vjetër. 
Në tualet ka lagështi dhe ujë, kurse ulësja e wc, dushi dhe lavamani janë në gjendje shumë të 
vjetër dhe të skaduar.

Reparti i hapur në Repartin e femrave
Reparti i hapur i pjesës së femrave është i përbërë prej 4 hapësirave, të cilat janë të pa-

jisura me shtretër, mbulesa, tv-pranues, frigorifer, ormanë të improvizuar, perde, tavolina dhe 
karrige. Përskaj shtretërve, tavolinave dhe karrigeve, të gjitha gjërat tjera nëpër hapësirat janë 
siguruar nga vetë personat e dënuar.

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional konstaton se ndriçimi i dritës natyrale dhe artifi-
ciale (elektrike) nëpër hapësirat është i papërshtatshëm, si dhe prezenca e dukshme e lagështisë 
nëpër mure, të cilën personat e dënuar kanë bërë përpjekje që ta mbulonin me tapete laramane. 
Njësoj sikur edhe në pjesën më të madhe të hapësirave, dyshemeja është e mbuluar me lino-
leum, kurse higjiena është  në nivel të ulët. 

Lartësia e temperaturës së matur në të gjitha katër hapësirat e Repartin e hapur është mbi 
standardet e parapara për temperaturën (18 – 25°C), kurse lagështia në tre hapësirat është me 
vlerë më të lartë nga kufijtë e standardeve minimale të parapara për lagështi.

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, konstatoi se edhe në këtë seksion është i pran-
ishëm grumbullimi i tejnumërt në kapacitetet e vendosjes.
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Reparti i mbyllur dhe gjysmë i hapur në Repartin e femrave
Kapacitetet e vendosjes në Repartin e mbyllur dhe gjysmë të hapur, përfshijnë gjithsej 14 

hapësira në të cilat janë vendosur gjithsej 73 të persona të dënuara. Në përbërje të Repartit, 
gjithashtu gjendet një magazinë për ruajtjen e mjeteve të higjienës, hapësira mjekësore (dhomë 
për terapi mjekësore), 2 – dy qeli izolimi dhe një magazinë si dhe 2 – dy tualete, nga të cilët 
njëri është jofunksional.

Gjatë kontrollit të kushteve materiale, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, konstatoi 
mbingarkesë të numrit të personave të dënuar në një pjesë të hapësirave. Përkatësisht, në një 
pjesë të hapësirave me sipërfaqe prej rreth 20-25m2, janë vendosur 6 – 7, por mund të thuhet 
edhe më shumë persona të dënuar. Për dallim nga kjo, në një pjesë të hapësirave të mbetura 
me sipërfaqe të njëjtë, u konstatua se janë vendosur nga 2 – 3 persona të dënuar.

Një veprim i këtillë me vete sjell bazën diskriminuese, me ç’rast një pjesë e personave të 
dënuar u janë të ekspozuar një raporti të padrejtë dhe degradues në raport me personat tjerë 
të dënuar (të privilegjuara).

Në numrin më të madh të hapësirave, ku u mat temperatura dhe niveli i lagështisë, Me-
kanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se vlerat e matura i tejkalojnë kufijtë e standardeve 
minimale të parapara.

Duke pasur parasysh se personat e dënuar vetë përkujdesen për higjienën në hapësirën 
në të cilën janë të vendosur, higjiena është në nivel të kënaqshëm, me përjashtim të disa hapë-
sirave (izolimi, dhoma numër 4), të cilat ishin të pa ajrosura dhe nga të cilat përhapej aromë 
kundërmuese e padurueshme.

Sa i përket pajisjes së hapësira, Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se përveç sh-
tretërve metalik, dyshekëve, tavolinave, karrigeve dhe një pjesë të sirtarëve, si dhe gjësendet 
e tjera dhe inventarit (tv-pranues, frigoriferë, ormanë, perde, trupa ngrohës, ventilatorë etj.) 
personat e dënuar i sigurojnë nga mjetet e tyre personale.

Setin për ushqim, të dënuarat e sigurojnë vet, si dhe e ruajnë nëpër hapësira në të cilat 
janë të vendosur. Një praktikë e këtillë, për ruajtjen e thikave metalike, pirunëve dhe gotave të 
qelqit, sipas vlerësimit të ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional, e zmadhon rrezikun nga 
vetëlëndimi apo nga lëndimi i personave të tjerë.

Ngrohja në tërë Repartit të femrave është siguruar me ngrohje qendrore, dhe në lidhje me 
këtë personat e dënuar u shprehën të kënaqura.

Reparti i mbyllur / gjysmë i hapur, disponon me një banjë dhe me 2 tualete të përbashkëta, 
nga të cilat njëri është tërësisht jofunksional.

Tualeti të cilin e shfrytëzojnë personat e dënuar është i furnizuar me dy nyje sanitare si dhe 
një çezmë me lavaman të dëmtuar dhe me korrozion. Higjiena në tualet është në nivel shumë 
të ulët dhe nga i njëjti përhapet aromë  kundërmuese e padurueshme.

Banja në këtë seksion disponon vetëm me një dush funksional si dhe me 6 çezma. Përkrah 
nivelit shumë të ulët të higjienës, evidente ishte edhe paraqitja e lagështisë nëpër mure.

Menjëherë në afërsi pranë tualetit, në suaza të Repartit të femrave ekziston edhe një hapë-
sirë në të cilën hasen 4-katër lavatriçe, ku personat e dënuar i lajnë rrobat e tyre dhe mbulesat

Nyja sanitare disponon me një lavaman, ulëse të tualetit dhe një dush. Higjiena është në 
nivel të ulët, kurse nëpër mure vërehet prezencë shumë e madhe e lagështisë.
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 2 Neni 104 paragrafi 3 i Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve parashikon që: “vendosja e personave të dënuar në hapë-
sira të përbashkëta nuk guxoj që ta tejkalojë numrin prej pesë persona në një dhomë për fjetje”

Qelitë e izolimit

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, gjatë matjes së realizuar në dy qelitë e izolimit 
në Repartin e mbyllur, ka konstatuar një sipërfaqe të njëjtë me nga 7m2, kurse temperatura në 
momentin e vizitës arrinte 27°С si dhe lagështia ishte 62% R.H.  

Shtrati në qelinë e izolimit është shtrat metalik, pa dyshek dhe pa jastëk, me ç’rast vet ekipi 
mori informatë se çdo person i cili vuan dënimin në qeli izolimi, vet e sjell dyshekun, jastëkun si 
dhe mbulesat nga dhoma e tij.

Në raport me vuajtjen e dënimit – referim në qeli izolimi, ne morëm informacion nga per-
sonat zyrtar se të dënuarat më së shpeshti nëpër qeli izolimi mbahen deri në 5 ditë, kurse gjatë 
periudhës dimërore, meqenëse është ftohtë dhe kushtet e qelisë nuk i plotësojnë standardet e 
parapara ndërkombëtare për nga aspekti i temperaturës, të dënuarat nuk dërgohen nëpër qeli 
izolimi.

3.1.2. Mbipopulimi

Gjatë kohës së realizimit të vizitës në INK – ENK „Idrizovë“ është evidentuar numri prej  
gjithsej 1966 persona të dënuar të cilët vuajnë dënimin me burgim, kurse kapaciteti real për 
vendosje në këtë institucion është vetëm 1094 persona. Një gjendje e tillë pa mëdyshje çon deri 
në konstatimin se mbingarkesa e numrit të personave të dënuar është njëri nga problemet më 
serioz me të cilët ballafaqohet ky Institucion.

Si pasojë e drejtpërdrejtë e një gjendje të tillë alarmante, është praktika e themeluar që 
personat e dënuar të vendosur nëpër hapësira me kapacitet jo përkatëse dhe në kushte ska-
jshmërisht të pavolitshme dhe të pashëndetshme. Në një numër të madh të hapësirave janë 
vendosur më shumë se 20 persona të dënuar edhe përskaj faktit se Ligji për përmbarim të sank-
sioneve2 parashikon vendosjen maksimalisht të 5 personave në një hapësirë.

Një numër i madh i personave të dënuar, nuk janë të furnizuar me krevate të posaçme dhe 
janë të detyruar të flenë në dyshekë ose në jastëkë në vetë dyshemenë. Në repartet ku haset 
mbi ngarkim të numrit të personave të dënuar në hapësirat, Mekanizmi Parandalues Nacional 
vërejti persona të dënuar të cilët flenë nëpër dyshekë ose në kartuça të thjeshtë të vendosur 
nëpër dyshemetë e korridoreve.

Mbi ngarkimi i numrit të personave të dënuar, si problem real me të cilin ballafaqohet 
Institucioni, jo vetëm që rezulton me gjenerimin e kushteve jo humane, në të cilat personat e 
dënuar e vuajnë dënimin e burgut, por këto kushte pamundësojnë ri përcaktimin përkatës të të 
burgosurve në bazë të vlerësimit të rrezikut dhe nevojave të rasti në veçanti dhe në mënyrë të 
drejtpërdrejtë ndikon mbi rritjen e agresivitetit dhe deprivimeve në mesin e personave të dënuar 
(në veçanti te ato me dënime me kohëzgjatje më të gjatë).

Në këtë drejtim, një pjesë e personave të dënuar, me të cilët u realizuan biseda, theksuan 
se po përpiqen të shmangen dhe të përmbahen me sjelljen e tyre, vetëm që të mos i lëndojnë 
ose që të mos i dëmtojnë personat tjerë të dënuar me të cilët janë vendosur bashkë, por se 
mungesa e privatësisë për shkak të hapësirës së vogël dhe për shkak të mbi ngarkimit të numrit 
të personave të dënuar, si dhe kushtet e padurueshme materiale, shkaktojnë që situata të arrij 
një nivel kur më tej ata nuk do të mund të kontrollojnë veten. 

Mbi ngarkimi i numrit të personave të dënuar, përskaj faktit se paraqet një faktor – rreziku i 
drejtpërdrejtë për volumin e zmadhuar të kërcënimeve dhe dhunës në mes personave të dënuar, 
ky fenomen nxit edhe zhvillimin e subkulturave kundërvajtëse të „mbrojtësve“ ose siguruesve të 
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3.1.3. Ekipimi kadrovik i Institucionit

Në pajtim me Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës në INK – ENK “Idrizovë” 
me një seksion të hapur në Veles, numri i paraparë i të punësuarve në këtë institucion  arrin 430 
të punësuar, megjithatë nga biseda e realizuar me drejtorin, si dhe nga inspektimi i realizuar 
në pasqyrën tabelore të vendeve të punës, mund të konstatohet se numri aktual i vendeve të 
plotësuara të punës arrin numrin me  272 të punësuar.

Mungesa e të punësuarve është evident në të gjithë sektorët e Institucionit, dhe në veçanti 
në: Policinë e burgut, personelin mjekësorë, Sektorin për ri socializim.

Numri i pamjaftueshëm i të punësuarve, si njëri nga problemet me të cilat ballafaqohet ky 
institucion ndëshkues – korrektues ishte edhe temë e bisedës me drejtorin, i cili me këtë rast po-
tencoi se disa herë, përmes Drejtorisë për ekzekutimin e sanksioneve i është drejtuar Ministrisë 
për financa me qëllim të marrjes së pëlqimit për punësime të reja, megjithatë përgjigjet e marra 
nga personat kompetent në ministri, janë se nuk ekziston mundësi për realizim të punësimeve 
të kërkuara.

Në këtë drejtim, Mekanizmi Parandalues Nacional shpreh brengosje të thellë në raport me 
vendimin e Ministrisë për financa për mosdhënien e pëlqimit për punësime të reja  në INK – ENK 
“Idrizovë”, në kushte kur ky institucion po ballafaqohet me një numër jashtëzakonisht të madh 
të vendeve të paplotësuara të punës gjë që në mënyrë serioze e vështirëson funksionimin e 
rregullt dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon mbi trajtimin e personave të dënuar, shkeljet 
e konstatuara të vazhdueshme mbi të drejtat e tyre si dhe rreziqet e identifikuara nga trajtimi 
brutal, jonjerëzor, nënçmues dhe ndëshkues

Problemi lidhur me mos plotësimin e vendeve të punës në institucionet në të cilat realizo-
het privimi nga liria është lëndë e shqyrtimit edhe nga Komiteti Kundër Torturës të Këshillit të 
Evropës, i cili në këtë drejtim thekson se: “...në vendet ku plotësimi i personelit është jo për-
katës, mund të rezultojë nevoja e angazhimit të punës jashtë orarit të punës, me qëllim që të 
mbahet niveli themelor i sigurisë dhe regjimi në suaza të institucionit. Kjo gjendje, lehtë mund 
të rezultojë me nivel të lartë të presionit te personeli dhe humbjen e parakohshme të vullnetit 
për punë, që është një gjendje e cila me siguri do ti përkeqësojë tensionet karakteristike për 
çdo mjedis të burgjeve”.3

palës tjetër kushtimisht thënë palës më të „dobët“ të personave të dënuar, gjithashtu, ngarkimi 
i tejnumërt nëpër hapësira në mënyrë plotësuese e vështirëson edhe kontrollin përkatës nga 
ana e personelit (shërbimi për sigurime) në kushte të incidenteve të dhunshme në mes vetë 
personave të dënuar.

Përkatësisht, në seksionet në të cilat hapësirat ishin të mbi ngarkuara, personat e dënuar 
theksuan se incidentet e ndërsjella, në trajtë të grindjeve të ndryshme ose “përleshjeve të 
vogla”, më shpesh mbeten të pa vërejtura dhe të pa regjistruara nga ana e personave zyrtarë, 
për shkak të faktit se ata janë lënë që këto probleme “ti zgjidhin vetë në mes vete”.

 3 Fragment nga Raporti i 11-të  të përgjithshëm (CPT/Inf(20017) 16) të Komitetit kundër torturës , të Këshillit të 
Evropës
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4 Neni. 38 nga Ligji për ekzekutimin e sanksioneve
5 А//RES/70/175 Resolution adopted by the General Assembly od 17 December 2015 (United Nartions Standard 

Minimum Rules for the treatment of Prisoners (the Mandela Rules)) Rule 1:
“The safety and security of prisoners, staff, service providers and visitors shall be ensured at all times.“

3.1.4. Dhuna midis personave të dënuar

Ligji për ekzekutimin e sanksioneve parashikon që: „gjatë vuajtjes së dënimit me burg 
doemos duhet të mbrohet integriteti psikofizik dhe ai moral i personit të dënuar si dhe të respek-
tohet personaliteti dhe dinjiteti njerëzorë, ndalohet dhe dënohet çdo formë e torturës, trajtimit 
brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues“, dhe shprehimisht është paraparë që: „doemos 
duhet të sigurohet e drejta e sigurisë personale e personit të dënuar si dhe vetë res-
pektimi i personalitetit të tij“4. 

Siguria e personave që vuajnë dënimin me burg, të cilët doemos duhet të jenë 
të garantuar në çdo kohë, paraqet një parim themelor të paraparë edhe me rregullat 
standarde minimale për procedim me personat që vuajnë dënimin me burg5. 

Megjitahtë, incidentet e dhunshme në mes personave që vuajnë dënimin me burg janë 
dukuri e zakonshme në të gjitha sistemet e burgjeve si dhe përmbajnë një përfshirje të përgjith-
shme të dukurive, të formave subtile të shqetësimit deri te kërcënimet e hapura si dhe sulmet 
serioze fizike, fenomene që janë përjashtim edhe në INK – ENK „Idrizovë“.

Përkatësisht, nga bisedat e zhvilluara me personat e dënuar gjatë kohës së vizitës, ekipi i 
Mekanizmit Parandalues Nacional konstatoi se, kryesisht incidentet e dhunshme midis personave 
të burgosur janë më të shpeshta në pjesët e institucionit ku ekziston një numër tejet i madh i 
personave të dënuar.

Në këtë kuptim, personat e burgosur potencojnë se numri tejet i madh i personave të dënu-
ar nëpër hapësira, në korrelacion me mungesën e organizimit të kohës së lirë, shpesh paraqitet 
si shkaktarë i atmosferës së tensionuar, e cila shumë shpesh për shkak të arsyeve të caktuara 
banale mund të eskalojë në incidente të dhunshme, përkatësisht në debate të ndërsjella verbale 
dhe sulme fizike.

Nga bisedat e zhvilluara me personat e dënuar dhe me personat zyrtarë, Mekanizmi Paran-
dalues Nacional, mori informata se në më shumë seksione në të cilat janë vendosur mbi 50 
persona, vetëm një administratorë nga sektori për sigurim është përgjegjës për mirëmbajtjen e 
rendit dhe disiplinës nëpër tërë Repartin.

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, nga bisedat e zhvilluara me një pjesë të personave 
të dënuar konstatoi se një pjesë e personave të dënuar, vetëm për shkak të natyrës së veprës 
për të cilën vuajnë dënimin me burg (vepra penale kundër lirisë gjinore dhe moralit) janë subjekt 
i fyerjeve, kërcënimeve verbale, maltretimeve, ofendimeve, madje edhe i sulmeve fizike nga per-
sona të tjerë të burgosur. Ndaj një raporti të këtillë degradues u ankuan edhe personat e dënuar 
të cilët janë të varur ndaj substancave të ndryshme psiko-trope. Fakti që paraqitja e këtyre 
incidenteve te organet përgjegjëse nuk ka rezultuar me ndryshimin e situatës alarmante drejt 
sigurisë më të madhe të këtyre personave, por përkundrazi, ka ndikuar që të bëhen objektiv i 
sulmeve më të shpeshta, si dhe ka ndikuar edhe mbi ndjenjën e tyre të frikës për sigurinë e tyre.

Këta persona e vunë në pah edhe sjelljen degraduese të një pjese të personave zyrtarë 
nga Sektori për siguri ndaj tyre, në këtë kuptim potencuan se ka pasur raste në të cilat kur kanë 
paraqitur një ngjarje të caktuar në të cilën kanë qenë të dëmtuar, personat zyrtarë në vend që 
të marrin masa të caktuara në mbrojtjen e tyre, iu janë drejtuar me fjalët  „pak e ke edhe këtë.“

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, në veçanti brengosëse dhe shqetësuese e po-
tencon dukurinë e konstatuar të ashtuquajturën - hierarki joformale e personave të dënuar, në 
eprorë dhe të subordinuar, ku të subordinuarit nga frika për sigurinë e tyre  janë të detyruar që 
të sillen sipas kërkesave të eprorëve, të realizojnë detyra të caktuara, të durojnë, të heshtin për 
shumë gjëra dhe situata të tjera të ngjashme.
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 6 Neni. 6 dhe neni. 163 nga Ligji për ekzekutimin e sanksioneve

  3.1.5. Raporti i personave zyrtarë ndaj personave të dënuar

Dispozitat nga Ligji për ekzekutimin e sanksioneve6 të cilat e rregullojnë çështjen për ra-
portin e personave zyrtarë ndaj personave të dënuar, parashikojnë respektim të plotë të per-
sonalitetit njerëzorë dhe dinjitetit të tij, ruajtjen e shëndetit të tyre truporë dhe shpirtërorë, si 
dhe ajo se, personat zyrtarë në realizimin e detyrave të tyre punuese, realizimin e trajtimit dhe  
në përgjithësi në kontaktet dhe komunikimin me personat e dënuar duhet të sillen me kujdes të 
detyruar drejt personalitetit të tyre, të manifestojnë qasje të qetë, tolerancë, pa qëllime të këqija 
dhe pa keqdashje, pavarësisht nga pozita, gjinia, raca, përkatësia kombëtare, përkatësia fetare 
si dhe bindjet, qëndrimet politike të personave të dënuar.

Numri më i madh i personave të vendosur në INK – ENK „Idrizovë“ me të cilët u realizuan 
bisedime, potencuan se raportet e personave zyrtarë nga Sektori për sigurim, në përgjithësi janë 
korrekte dhe në nivelin e kënaqshëm. 

Megjithatë, ankesa në lidhje me trajtimin dhe sjelljet e pahijshme dhe poshtëruese u po-
tencuan nga një pjesë e personave të dënuar, të cilët potencuan se është shumë e shpeshtë 
praktika të jenë të ofenduar dhe të fyer nga ana e personave zyrtar, për shkak të përkatësisë së 
tyre etnike (përfaqësues të përkatësisë etnike rome).Shkaqet për ofendimet dhe fyerjet e këtilla, 
mes tjerash, personat e dënuar konsiderojnë që të jenë si pasojë për shkak të faktit se shumica 
e këtyre njerëzve janë raste sociale, pa arsim, disa prej tyre janë përdorues të terapisë me 
metadon, gjithashtu ka edhe persona të burgosur që nuk vizitohen nga askush jashtë burgut.

Një objektiv i shpeshtë i fyerjeve dhe trajtimit poshtërues nga ana e personave zyrtarë nga 
Sektori për siguri ishin edhe një pjesë e personave të dënuar dhe të vendosur në Repartin e 
Ambulancës dhe në Repartin “Shkollari”, kurse shkak për këtë supozojnë të jetë fakti se në këto 
rparte numri më i madh i personave janë përdorues të terapisë me metadon. Njëkohësisht edhe 
një pjesë e personave të dënuar për keqpërdorime dhe keqtrajtime seksuale, potencuan se kanë 
qenë objekt i fyerjeve dhe ofendimeve, më së shpeshti lidhur me natyrën e veprës për të cilën 
janë dënuar këta persona.

Përkrah sjelljes poshtëruese dhe ofenduese, një pjesë e personave të dënuar me të cilët u 
zhvilluan bisedime, ata potencuan se është e zakonshme kur të vijë momenti deri te të rrahurat 
e ndërsjella (person i dënuar me personin tjetër të dënuar), personat zyrtarë nga Sektori për 
sigurim pasi që ti ndajnë edhe ti „qëllojnë me nga 2-3 shuplaka edukuese“ ose „me disa bokse 
në bel“.

Disa nga personat e dënuar u ankuan se në të kaluarën kanë qenë të qëlluar nga ana e 
personave zyrtarë nga Sektori për sigurim me grusht, shkelma dhe me shkopinj gome nëpër 
tërë pjesët e trupit dhe potencuan se enda ka raste ku të dënuarit tjerë të torturohen fizikisht.

Njëkohësisht, një pjesë e personave të dënuar të vendosur në Repartin e pranimit, si dhe 
një pjesë e personave të dënuar të vendosur në qelitë e izolimit, u ankuan se në disa raste 
gjatë përpjekjes të kërkojnë ndihmë nga mjeku, kanë qenë të goditur nga ana e personave 
zyrtarë nga Sektori për sigurim, për shkakun se kishin trokitur në derë, edhe përkrah faktit se 
ajo ka qenë edhe mënyra e vetme që ti informojnë për ndihmën urgjente dhe të domosdoshme 
mjekësore. 

Me një pjesë të personave të dënuar me të cilët biseduam, potencuan se nuk kishin qenë 
viktima të drejtpërdrejta të dhunës fizike, por ata theksuan se kishin qenë dëshmitarë të rasteve 
në të cilat personat zyrtarë nga Sektori për sigurim, fizikisht kanë torturuar persona të tjerë të 
dënuar. 

Gjatë kohës së vizitës, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, pas informatave dhe njo-
hurive të fituara më parë, për incidentin e shkaktuar ku ishte lënduar njëri nga rojet e burgut 
në Institucion, realizoi bisedime me personin e dënuar i dyshuar për lëndimet e shkaktuara ndaj 
personit zyrtar, i cili ishte vendosur në qeli izolimi.
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Gjatë kohës së bisedës me personin e dënuar, i cili u thirr në ambulancë, u vërejtën 
lëndime evidente në kokë dhe nëpër trup, për këtë shkak, po i njëjti u kontrollua edhe nga ana 
e bashkëpunëtorit të jashtëm - forenzist (mjeko-ligjor) nga Instituti për mjekësi ligjore, i cili në 
vend ngjarje konstatoi një numër të madh të pjesëve me gjak të mpiksur nga zona e majtë e 
pjesës së fytyrës (syri, fytyra dhe veshi), shpatullën e majtë dhe në të gjithë sipërfaqen e pasme 
të shpinës. 

Duke pasur parasysh pamjen, dimensionin dhe ngjyrën shumë të shprehur të gjakut të 
mpiksur, sipas bashkëpunëtorit të jashtëm, të njëjtat plagë janë shkaktuar me mjet të zgjatur 
oval (shkop), si dhe nëpër pjesët tjera të trupit (është e mundur të jetë goditje me grusht, me 
këmbë, përkatësisht me këpucë).

Personi i dënuar, potencoi se lëndimet i janë shkaktuar nga ana e më shumë personave  
zyrtarë nga Sektori për sigurim, dhe për shkak të ekzistimit të arsyeve për dyshim të përdorimit 
të tepruar të forcës, si dhe për shkak të ekzaminimit të detajuar të gjithë situatës faktike, Me-
kanizmi Parandalues Nacional,  përpiloi shënim të veçantë zyrtarë adresuar edhe deri te Reparti 
për mbrojtje pranë Avokatit të Popullit, ku është formuar edhe një lëndë e veçantë, si dhe deri 
te Prokuroria themelore publike – Shkup është dorëzuar kërkesa për përcaktimin e  përgjegjësisë 
penale kundër personave zyrtarë nga Sektori për sigurim. 

3.1.6. Mbrojtja shëndetësore

Mekanizimi Parandalues Nacional konstatoi mos funksionim të tërësishëm të sistemit të 
mbrojtjes shëndetësore, gjë që paraqet reflektim të qartë të gjendjeve në INK “Idrizovë” dhe të 
trajtimit të keq të cilin e fitojnë personat e dënuar në këtë institucion ndëshkues – korrektues.

Përkatësisht, organizimi i sistemit të mbrojtjes shëndetësore, akoma nuk është harmoni-
zuar me zgjidhjet pozitive – juridike, kurse numri i personelit të angazhuar mjekësor është i pa 
mjaftueshëm, që ti përgjigjet nevoja e personave të dënuar.

Në këtë drejtim, Mekanizmi Parandalues Nacional konstaton se realizimi i shërbimeve shën-
detësore realizohet nga ana e personelit mjekësorë, i cili është angazhuar nga ana e Institu-
cionit, edhe përskaj faktit se Ligji për ekzekutimin e sanksioneve parashikon që shërbimet shën-
detësore në institucionet ndëshkuese – korrektuese do ti realizojnë punonjësit shëndetësorë në 
suaza të institucioneve shëndetësore publike, të cilët ushtrojnë mbrojtjen primare shëndetësore 
në suaza të rrjetit të institucioneve shëndetësore në cilin territor gjendet selia e institucionit. 

Një sistem i mbrojtjes shëndetësore implementuar në këtë mënyrë, kur personeli mjekësor 
funksionon si pjesë e parashtrimit hierarkik të drejtorisë së burgut, sipas Mekanizmit Paranda-
lues Nacional, ndikon negativisht mbi pavarësinë profesionale të punonjësve shëndetësorë.

Personeli i angazhuar mjekësorë, nga ana e Institucionit përbëhet nga gjithsej 5 punonjës 
mjekësorë, me sa vijon:

• 1 mjek i mjekësisë së përgjithshme  
• 1 psikiatër (i angazhuar me kontratë në vepër, i cili është i pranishëm, vetëm 

tre ditë gjatë javës)
• 1 stomatolog
• 1  infermiere
• 1 laborant

Nëse merret parasysh fakti se në INK – ENK “Idrizovë”, dënimin me burgim e vuajnë më 
shumë se 1900 persona të dënuar, atëherë i pakontestueshëm është konkludimi se personeli 
mjekësorë i angazhuar në të këtë mënyrë, nuk është në gjendje që në mënyrë përkatëse t’u 
përgjigjet nevojave shëndetësore që i kanë personat e dënuar, e as në tërësi ti përmbush de-
tyrimet tjera (realizimi i kontrollimeve të rregullta sistematike, kontrollimin e cilësisë së ushqimit, 
kontrollimin e higjienës në hapësirat dhe etj.).
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 7 Ibid
8 Neni 133 i Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve parashikon që:„mbi të rinjtë e moshës së pjekur, së paku një herë në 

vit duhet të kryhen kontrollime sistematike mjekësore“

Në të njëjtën kohë, fakti që personeli mjekësorë është i pranishëm në këtë institucion 
vetëm në ndërrimin e parë – nga ora 08:30 deri në ora 16:30, dhe më pas, vetëm në kushte të 
domosdoshmërisë thirret ndihma urgjente mjekësore, që në mënyrë të drejtpërdrejtë shkakton 
shkeljen e së drejtës për qasje deri te mjeku nga ana e personave të dënuar, gjë që interpretuar 
edhe në qëndrimet e KPT parashikon që:

„Derisa qëndrojnë në burg, personave të dënuar duhet tu mundësohet qasja deri te mjeku 
në çdo kohë, pa marrë parasysh faktin e regjimit të burgosjes së tyre” dhe se “shërbimi shën-
detësorë duhet të organizohet në atë mënyrë, që do të mundësojë që kërkesat për konsultime 
mjekësore të ofrohen pa prolongime të pa nevojshme“7. 

Gjatë bisedimeve të drejtpërdrejta, personat e dënuar, theksojnë faktin se shumë shpejtë 
ndodh të mos u ofrohet ndihma kur do të kërkojnë nga personat zyrtarë pranë Sektorit për 
sigurim që të dërgohen para mjekut, dhe se nuk është i implementuar sistemi i kontrolleve të 
rregullta sistematike, ashtu siç është paraparë në Ligjin për përmbarim të sanksioneve8. 

Prej këtu, edhe mos ofrimi i ndihmës mjekësore në kohën e duhur, në mënyrë të drejt-
përdrejtë ndikon mbi përkeqësimin e gjendjes shëndetësore të personave të dënuar, dhe mos 
realizimi i kontrollimeve të rregullta sistematike, pamundëson detektimin e hershëm të disa 
sëmundjeve.

Mekanizmi Parandalues Nacional, u ballafaqua me një numër të madh të ankesave në lid-
hje me qasjen deri te kontrollimet specialistike mjekësore, jashtë institucionit. Përkatësisht, një 
pjesë e personave të dënuar theksuan se fare nuk u është mundësuar qasje deri te këto lloje të 
kontrollimeve mjekësore, kurse disa prej personave të dënuar theksuan faktin se qasjen deri te 
shërbimet e mbrojtjes sekondare ose terciare shëndetësore, u është mundësuar vetëm në raste 
të skajshme, në kushte të gjendjes seriozisht të përkeqësuar shëndetësore, dhe se sipas tyre, 
me prolongime të panevojshme dhe me vonesa të mëdha.

Mekanizmi Parandalues Nacional, gjithashtu konstatoi se në suaza të Institucionit nuk është 
implementuar as praktika e rregullt, që mjekët të përpilojnë informacione zyrtare për shkeljet të 
cilat i kanë konstatuar gjatë kontrollimeve të realizuara.

Në këtë drejtim, dhe me qëllim të dokumentimit në kohë të rasteve eventuale të torturës 
ose të veprimeve tjera të padëshiruara, është dhënë rekomandimi që personeli mjekësorë në 
të gjitha rastet kur gjatë realizimit të kontrollimeve mjekësore te personat e dënuar, do të kon-
statojë çfarëdo lloj të lëndimeve, të shkaktuara me përdorimin e forcës fizike ose të mjeteve të 
detyrimit, ose shenja të tjera të dhunës fizike dhe psikike, detyrimisht të përpiloj procesverbal 
dhe informacion zyrtarë me përshkrime të detajuara të lëndimeve dhe konstatimet për mënyrën 
dhe mjetin me të cilin janë shkaktuar lëndimet.  Informacionet e tilla zyrtare, më pas të dorëzo-
jnë deri te drejtori i institucionit, kurse personi mjekësorë të drejtojë evidencë të detajuar lidhur 
me informacionet e dorëzuara në trajtë të shkruar.
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3.1.7. Korrupsioni
Ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional, gjatë kohës së vizitës së këtij institucioni ndëshk-

ues – korrektues, vëmendje të posaçme i kushtoi problemit lidhur me korrupsionin, i cili si 
fenomen shoqërorë, luan rol fondamental në shfaqen e dukurisë dhe pranisë së torturës, për-
katësisht veprimeve të këqija dhe se “korrupsioni depërton dhe shfaqet nëpër tërë sistemin e 
burgut, duke i përfshirë të gjithë aktorët – nëpunësit e burgut, të burgosurit dhe personat e 
jashtëm.

Në këtë drejtim, gjatë kohës së vizitës, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional realizoi 
bisedime individuale dhe grupore me më shumë se 100 të dënuar dhe vetë fakti që pothuajse të 
gjithë personat e dënuar mbronin qëndrimin se korrupsioni si fenomen në masë të madhe është 
i pranishëm në këtë institucion, flet mjaftueshëm për dimensionet e përhapjes së kësaj dukurie.

Nga bisedat e zhvilluara me personat e dënuar, Mekanizimi Parandalues Nacional konstatoi 
se një pjesë e personelit të punësuarve në burgun, në mënyrë të drejtpërdrejtë është i involvuar 
në procesin e furnizimit dhe futjes së sendeve të palejuara në suaza të institucionit, të cilat më 
pas distribuohen deri te të burgosurit dhe bëhen lëndë e tregtisë së paligjshme.

Involvimi i personelit të të punësuarve në burgun në suaza të aktiviteteve të korrupsionit 
më shumë është i shprehur përmes pjesëmarrjes në tregtinë me celularë, drogë dhe me të mira 
tjera të ndaluara.

Duke pasur parasysh faktin se të burgosurit ishin burimi i vetëm i pohimeve në lidhje me 
çmimet e shërbimeve të ndaluara, qoftë që të njëjtit të sigurohen përmes personelit të të pu-
nësuarve të burgut ose nga ana e të burgosurve të tjerë (me ndërmjetësimin e të punësuarve në 
institucion9), ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional, konstaton se në këtë institucion ekziston 
një lloj i të a.q Çmimore jo formale e shërbimeve që u janë “në qasje në çdo kohë” për nevojat 
e të burgosurve.10 

Në INK - ENK „Idrizovë” gjerësisht është përhapur bindja në mes të burgosurve se “GJITHÇ-
KA MUND TË BLIHET (me para) dhe SE GJITHÇKA POSEDON ÇMIMIN E TIJ“.

Si argument plotësues i këtij konstatimi flet edhe fakti se të gjithë të dënuarit theksuan se 
dinë ku të drejtohen në rastet kur kanë nevojë për ndonjë shërbim të caktuar, si dhe fakti se 
pjesa më e madhe e tyre kanë shfrytëzuar ose akoma shfrytëzojnë lloje të tilla të shërbimeve.

Çmimi i furnizimit të celularit në INK – ENK “Idrizovë” sillet nga 100 euro për celularë të 
zakonshëm, dhe ky çmim mund të sillet edhe deri më 200, përkatësisht 500 euro për një celularë 
me „touch screen“ dhe internet, në varësi prej modelit të celularit.

Në lidhje me celularët, posedimi dhe shfrytëzimi i paautorizuar i të cilëve në pajtim me 
Rendin shtëpiak paraqet shkelje më të lehtë disiplinore11, të burgosurit theksuan se një shumtën 
e rasteve, në kohët kur janë realizuar bastisjet u janë gjetur celularët dhe iu është ofruar që të 
paguajnë një shumë e caktuar (e cila më shpesh sillet nga 1000 deri më 2000 denarë) që të 
evitohet konfiskimi dhe gjetja e tyre të mos evidentohet. 

Ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional, fitoi informacione se vendosja në anë të caktuara 
dhe në hapësira në të cilat kushtet materiale janë më të mira, nuk ekziston tej grumbullimi i të 
burgosurve si raportet mes tyre janë më të relaksuara, dhe se edhe ky shërbim ka çmimin e tij12. 

9 Një numër i madh i të dënuarve theksuan se të dënuarit që sigurojnë dhe ofrojnë shërbimet, këtë gjë më shpesh e 
bëjnë me ndihmën ose në dijeni të personelit të të punësuarve në burgun.

10 Gjatë kohës së bisedimeve, numri më i madh i të burgosurve theksuan se shërbimet siç janë furnizimi i celularëve, 
drogës, vendosja në ndonjë pjesë ose hapësirë më të volitshme të burgut dhe shërbime të ngjashme, u janë në dis-
ponim në çdo kohë atyre që janë në gjendje që të paguajnë për këtë gjë

11 Në pajtim me nenin 49 të Rendit shtëpiak për personat e dënuar që vuajnë dënimin e burgimit në institucionin 
ndëshkues korrigjues, posedimi dhe shfrytëzimi i celularëve paraqet shkelje më të lehtë disiplinore.

12 Një pjesë e personave të dënuar, të vendosur në pjesët dhe hapësirat ku ka kushte më të mira materiale dhe nuk evi-
dentohet tejkalimi i numrit të të burgosurve, theksuan se kanë qenë të përcaktuar të qëndrojnë aty pa pasur nevojë 
të paguajnë ose dikujt ti ofrojnë ryshfet
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12 Një pjesë e personave të dënuar, të vendosur në pjesët dhe hapësirat ku ka kushte më të mira materiale dhe nuk evi-
dentohet tejkalimi i numrit të të burgosurve, theksuan se kanë qenë të përcaktuar të qëndrojnë aty pa pasur nevojë 
të paguajnë ose dikujt ti ofrojnë ryshfet.

13 Një numër i madh i personave të dënuar, theksuan se qasja deri te drogat në suaza të Institucionit është shumë 
më e lehtë se jashtë tij (mendojnë jashtë Institucionit) dhe se duke pasur parasysh qasjen e lehtë deri te drogat dhe 
përhapjen e saj të gjerë, çmimi i drogave është shumë i volitshëm, përkatësisht ky çmim është edhe më i lirë krahas 
çmimit jashtë institucionit.

Në këtë drejtim, gjatë kohës së bisedimeve, nga disa të persona të dënuar u theksua se atyre 
u janë kërkuar shuma edhe me nga 400 euro që sa më shpejtë të ri përcaktohen nga Reparti i 
pranimit, në pjesën dhe në hapësirat me kushte më të volitshme.

Ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional konstaton se vendosja në Reparti i pranimit, per-
sonat e dënuar vendosen nëpër dhoma, përkatësisht nëpër hapësira ku haset tejkalim i numrit 
të burgosurve, dhe për këtë arsye ata janë të detyruar që të paguajnë me nga 500, përkatësisht 
1000 denarë për krevat ose dyshek ku do të mund të flenë.

Një pjesë e personave të dënuar, gjithashtu theksuan se janë të detyruar që të paguajnë 
shumat prej 50 deri më 200 denarë për larjen e rrobave dhe të mbulesave.

Duke i pasur parasysh mundësitë e kufizuara të angazhimit me punë të personave të 
dënuar në suaza të institucionit, dhe nga ana tjetër numrit të madh të personave të aftë për an-
gazhim pune dhe të cilët shprehin gatishmëri dhe dëshirë që të angazhohen me punë, personat 
e dënuar theksuan se lëndë e “tregtisë” së paligjshme është edhe angazhimi punues i personave 
të dënuar nëpër aktivitete të ndryshme punuese në suaza të institucionit, veçanërisht nëse mer-
ret parasysh fakti se personat e angazhuar me punë posedojnë disa favore gjatë shfrytëzimit të 
së drejtës për pushim vjetor.

Përskaj kësaj, një pjesë e personave të dënuar theksuan faktin se çmime më të larta (500 
– 2000 euro) kanë “shërbimet që kanë të bëjnë (me ndërmjetësime) për fitimin e favoreve”, që 
përfshijnë kontaktet më shpeshta me botën e jashtme – vizita jashtë hapësirave të institucionit, 
dalje të lirshme nga institucioni deri në 7 orë, mungesa prej 15 ditëve gjatë vitit, shfrytëzimi i 
pjesshëm ose i tërësishëm i pushimit jashtë institucionit, ndërprerje të dënimit dhe të ngjashme.

Personat e dënuar, në lidhje me moduset e përcaktuara të komunikimit me personat zyr-
tarë, në këtë drejtim theksuan se komunikimi zhvillohet në mënyrën që, nëse ndokush prej të 
punësuarve do tu thotë: “300 herë të thash” ose “500 herë të thash”...nënkupton se çmimi që 
duhet të paguhet për shërbimin konkret është 300 përkatësisht 500 euro.

Ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional, nga bisedimet e zhvilluara me personat e dënuar, 
fitoi informacione edhe për involvimin e personelit të burgut në aktivitete korruptive lidhur me 
tregtinë jo legale me droga (furnizimi dhe ndërmjetësimi gjatë furnizimit). Në këtë drejtim janë 
edhe pohimet për qasje të lehtë dhe për përhapjen e gjerë të drogave nëpër institucionet me 
“çmime të volitshme“13. Përkatësisht, 

• „Një xhoint“ (cigare me marihuanë) kushton 150-300 denarë
• „Një top për 2-she“ (top marihuanë e mbështjell në qese për 2 cigare me marihuanë) 

kushton 350-500 denarë
• „25 gramë marihuanë“kushton 7-8.000 denarë
• 5 gramë heroine kushton 5-7.000 denarë
Si lëndë e tregtisë në suaza të Institucionit është edhe lënda e buprenorfinës, që shitet me 

nga 400 denarë për 8 mg., si dhe metadona e cila është me çmim shumë më të lirë.
Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional konstaton se struktura e sistemit të burgut i 

deinkurajon të gjithë ata që duan dhe që kanë ndërmend të paraqesin aktivitete të caktuara 
të korrupsionit, duke pasur parasysh faktin se një pjesë e personave të dënuar me të cilët u 
zhvilluan bisedimet, theksuan se „kur kanë filluar që të vuajnë dënimin e burgimit, kanë qenë 
të detyruar që të mësohen me sistemin e tillë dhe ta pranojnë ashtu siç është, për arsye se jo 
vetëm që nuk besojnë se me paraqitjen e rasteve individuale të korrupsionit do të mund të ndry-
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shojnë diçka, por se konsiderojnë se saktë paraqitja do të mund të rezultojë me reperkusione 
të mëtutjeshme negative ndaj trajtimit të tyre gjatë kohës së vuajtjes së pjesës së mbetur të 
dënimit të tyre”.

3.1.8. Risocializimi

Realizimi efikas i procesit të ri socializimit në institucionet ndëshkuese – korrektuese, ku 
përskaj edukatorëve parashikohet edhe pjesëmarrja aktive e zyrtarëve nga Sektori i sigurimit14, 
kontribuon për themelimin e raporteve të ndërsjella të relaksuara në mes personave të dënuar 
dhe nëpunësve, si dhe midis vetë personave të dënuar, që nga ana tjetër, në mënyrë të drejt-
përdrejtë ndikon mbi zvogëlimin e rrezikut nga tortura dhe llojet tjera të trajtimit brutal, jonjerë-
zor, nënçmues ose ndëshkues.

Në këtë kuptim, Mekanizimi Parandalues Nacional kishte për qëllim të hulumtojë nivelin dhe 
mënyrën e realizimit dhe zbatimit të procesit të ri socializimit, dhe për këtë arsye u realizuan bi-
sedime me zyrtarët nga Sektori për ri socializim,me personat e dënuar si dhe u realizua kontrolli 
i dosjeve profesionale të një pjese të personave të dënuar.

Në bazë të informacioneve të fituara, ekipi i MPN konstatoi se në këtë institucion ndëshkues 
– korrektues, fare nuk zbatohet psikoterapia individuale, nuk zbatohet puna grupore, këshillimi 
grupor motivues, këshillimi grupor si dhe psikoterapia grupore, nuk zbatohet trajtimi mjekësorë 
– psikologjik i personave të dënuar, a as nuk zbatohet edukimi moral – etik i personave të dënuar, 
si pjesë e masave të tretmanit të parapara për realizim të programeve për trajtime individuale.

Përskaj faktit që në masë të madhe nuk zbatohen masat e përgjithshme të tretmanëve 
përmes programeve të rregull15, ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional konstaton se mungon 
edhe tretmani i posaçëm, përkatësisht nuk zbatohen masat specifike trajtuese për kategori të 
caktuara të personave të dënuar, siç janë për shembull personat e dënuar që janë shfrytëzues 
të drogave dhe të substancave tjera psiko - trope, për personat e dënuar që janë të varur nga 
alkooli, për personat e dënuar shkaktarë të delikteve seksuale, për personat e dënuar për shkak 
të përdorimit të dhunës, për të rinjtë e moshës së pjekur, për personat e dënuar femra dhe për 
personat e dënuar me burgim të përjetshëm.

Sa i përket shpërfilljes së realizimit të procesit të ri socializimit në INK – ENK “Idrizovë”, 
flet edhe fakti se pjesa më e madhe e personave të dënuar, me të cilët u zhvilluan bisedime, 
theksuan se fare nuk kanë realizuar kontakte me edukatorin, kurse një pjesë prej tyre fare nuk 
ishin të njoftuar se posedojnë edukatorin, i cili është i detyruar për zbatimin e programit të 
individualizuar16. 

Një prej shkaqeve për mungesën e funksionalitetit të realizimit të procesit të ri socializimit 
në INK – ENK “Idrizovë” paraqet edhe numri i vogël i të punësuarve në këtë Sektor, në veçanti 
në kushte të grumbullimit të tepërt të personave të dënuar në këtë institucion.

Përkatësisht, numri prej tridhjetë edukatorëve është një numër i vogël dhe i pa mjaftueshëm 
për shkakun se të njëjtit janë të detyruar për realizimin e programeve individuale për më shumë 
se një mijë e nëntëqind persona të dënuar si dhe për realizimin e aktiviteteve trajtuese, në 

14 Në pajtim me Udhëzimin për pjesëmarrjen e sektorit për sigurim në procesin e ri socializimit, numër 07-1289/1 të 
datës  23.12. viti 2011

15 Në pajtim me nenin 15 të Udhëzuesit për përcaktim të llojeve dhe moduseve të trajtimit të personave të dënuar, 
Masat e përgjithshme trajtuese janë: - angazhimi punues i personave të dënuar; - arsimimi i personave të dënuar; - 
arsimimi i personave të dënuar sipas profesionit; - edukimi moral – etik dhe vetë organizimi i personave të dënuar 
dhe – aktivitete të lira, sport dhe rekreacioni i personave të dënuar.

16 Në kundërshtim me këtë, nga personat zyrtarë nga Sektori për ri socializim u theksua fakti se edukatorët për çdo 
ditë në ora 10 vizitojnë pjesët e burgut ku janë përcaktuar dhe kryejnë bisedime me personat e dënuar.
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17 Neni 5, paragrafi 5 i Udhëzimit për përcaktim të llojeve dhe moduseve të trajtimit të personave të dënuar, parashi-
kon se: “Numri i personave të dënuar, në grupin e trajtimit me të cilin punon një person zyrtar nga Sektori për ri 
socializim, përcaktohet në varësi nga klasifikimi sipas seksioneve: në seksionet e hapura dhe gjysmë të hapura, më 
shumë deri më 30 persona të dënuar, kurse në seksionin e mbyllur deri më 15 persona.”

18 Pohimet për involvimin e personave zyrtarë në aktivitete korruptuese lidhur me celularët u theksuan nga pjesa më e 
madhe e personave të dënuar me të cilët u zhvilluan bisedimet.

3.1.9. E drejta e shëtitjes dhe kontaktit me botën e jashtme

Mekanizmi Parandalues Nacional, pas kontrollit të drejtpërdrejtë dhe pas bisedimeve me 
personat e burgosur,  konstatoi se e drejta e tyre për shëtitje ditore realizohet pa pengesa, me 
minimumin e kohës së lejuar të kohës prej dy orëve në ditë.

Në këtë drejtim, të dënuarit nga repartet e ndryshme, e shfrytëzojnë të drejtën e shëtitjes 
ditore disa orëshe në ajër të pastër, gjatë periudhave të ndryshme të ditës.

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstaton se personave të dënuar u sigurohet e drejta e 
kontaktit me botën e jashtme përmes formave të ndryshme të shkresave, telefonatave, vizitave 
dhe përmes pranimit të dërgesave.

Po ashtu, nga bisedimet me personat e dënuar dhe me personat zyrtarë në suaza të In-
stitucionit si dhe nga kontrollimi i evidencave dhe i dërgesave të pranuara, Mekanizmi Paranda-
lues Nacional konstatoi se personave të dënuar pa pengesa u mundësohen si vizitat ashtu edhe 
pranimi i dërgesave, si pjesë e të drejtave të garantuara me Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve 
dhe me Rendin shtëpiak për personat e dënuar që vuajnë dënimin e burgimit në institucionin 
ndëshkues – korrektues.

3.1.10. Këqyrja në evidenca

Gjatë vizitës, Mekanizimi Parandalues Nacional realizoi kontroll edhe në regjistrat që 
udhëhiqen për raportet e shqiptuara, përkatësisht dënimet disiplinore dhe për përdorimin e 
mjeteve detyruese.

Përkatësisht, nga kontrolli i Librit raportues, Mekanizimi Parandalues Nacional konstaton se 
si masa disiplinore që janë shqiptuar më shpesh janë: udhëzimi në qeli nga 3 deri në 15 ditë, 
kufizimi i benefiteve deri në 3 muaj dhe vërejtja publike. Pjesa më e madhe e raporteve të par-
ashtruara dhe të masave të shqiptuara disiplinore janë për ikje, rrahje fizike, përkatësisht rrahje 
në mes personave të dënuar dhe për shkak të shfrytëzimi të celularëve.

Fakti që gjatë periudhës prej vetëm një muaji, janë shqiptuar 24 dënime disiplinore për 
rrahje fizike, përkatësisht për rrahje në mes personave të dënuar, flet qartë për nivelin e lartë 
të dhunës së regjistruar midis personave të dënuar, gjë që gjithsesi paraqet një fenomen bren-
gosës që udhëzon për nevojën që të ndërmerren masa urgjente për zvogëlimin e kësaj dukurie.

Në të njëjtën kohë, numri i madh i dënimeve të shqiptuara disiplinore për shfrytëzim të 
celularit, në mënyrë plotësues flet për faktin se personat e dënuar shumë lehtë furnizohet me 
celularë edhe atë më shpesh përmes involvimit të personave zyrtarë në aktivitetet korruptive 
lidhur me furnizimin e tyre18. 

Nga kontrolli në Fletoren për evidencë të mjeteve për lidhje dhe shkopinjtë e 
gomës, ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional konstatoi se në këtë regjistër (fletore) nuk 

mënyrë siç është paraparë në Udhëzimin për përcaktim të llojeve dhe moduseve të tretmanëve 
të përcaktuar për personat e dënuar17.
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theksohet se cilat mjete të detyrimit janë shfrytëzuar në çdo rast konkret, ekipi i Mekanizimit 
Parandalues Nacional, nga kontrolli i këtij regjistri nuk mund të konstatoj se në cilat raste janë 
shfrytëzuar shkopinjtë e gomës si mjete të detyrimit, dhe në cilat raste janë shfrytëzuar mjetet 
e lidhjes.

Në këtë kuptim, dhe duke pasur parasysh dispozitat nga “Udhëzimi për kushtet dhe mënyrën 
e shfrytëzimit të mjeteve të detyrimit nga ana e punëtorëve në sektorin e sigurimit të institu-
cioneve ndëshkuese – korrektuese”, ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional rekomandon që në 
vend të “Fletores për evidencë të mjeteve për lidhje dhe të shkopinjve nga goma”, të udhëhiqet 
Libri për shfrytëzim të mjeteve të detyrimit, në të cilin përskaj të dhënave tjera, do të theksohet 
për çdo rast konkret cilat mjete të detyrimit janë shfrytëzuar (kategorizimi, shfrytëzimi i forcës 
fizike dhe i shkopinjve të gomës, lidhja, spërkatja me ujë, mjete kimike, qenë të trajnuar).

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, gjithashtu realizoi kontroll edhe në evidencat që 
drejtohen nga personat të cilët vendosur në qelitë e institucionit dhe nga kontrolli në Regjistrin 
për evidencën e personave të dënuar që hyjnë dhe dalin nga qelitë, ekipi i Mekanizmit Paranda-
lues Nacional konstaton se në grafën “përdorimi i mjeteve të detyrimit” në asnjë rast nuk është 
theksuar shfrytëzimi i mjeteve të detyrimit, edhe pse në disa prej “informacioneve zyrtare”, që 
përpilohen nga personat zyrtarë gjatë shfrytëzimit të shkopinjve të gomës ose të mjeteve për 
lidhje, është regjistruar shfrytëzimi i mjeteve të detyrimit.

3.1.11. Rekomandime të dhëna në lidhje me gjendjet e kon-
statuara deri te:

Ministria për financa dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë
1. Ministria për financa dhe Qeveria e RM-së të fillojnë me shqyrtimin e sërishëm të 

kërkesave për punësime në INK – ENK “Idrizovë” me Reparti e hapur në Veles dhe në 
afat sa më të shkurtër kohorë të jepet pëlqim për realizimin e punësimeve të nevo-
jshme.

Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve
1. Marrja e masave dhe aktiviteteve urgjente me qëllim të adaptimit, përkatësisht trans-

ferimit dhe vendosjes së personave të dënuar në objektet e reja të ndërtuara të ven-
dosjes.

2. Për shkak të kushteve tejet të pavolitshme materiale, Reparti i pranimit të dislokohet 
në hapësira tjera, të cilat do ti përmbushin standardet minimale për vendosjen e per-
sonave të dënuar.

3. Të sigurohen mjetet për furnizim përkatës të hapësirave ku do të vendosen personat 
e dënuar, me inventarin e nevojshëm (karrige, tryeza, dollapë për ruajtjen e sendeve 
personale).

4. Sanacion urgjent i konstruksionit të çatisë në seksionet të cilat kanë probleme serioze 
me depërtimin e ujit. (në veçanti në Repartin – D, dhe në “Shkollarët”)

5. Të sigurohen mjete për renovime urgjente të nyjave sanitare në të gjitha seksionet e 
Institucionit, me prioritete në hapësirat e Repartit të pranimit, në Ambulancën, Shkol-
larët, Reparti 2 dhe në Repartin gjysmë të hapur.

6. Të instalohet sistemi për thirrjen e personave zyrtarë në rastet e urgjencës me qëllim 
të parandalimit dhe pengimit të eskalimit të incidenteve të dhunshme.

7. Të ndërmerren masa konkrete me të cilat do të nxitet paraqitja e akteve të korrup-
sionit, si dhe të parashikohen veprime për mbrojtjen e personave që kanë shkaktuar 
aktivitete të tilla.
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INK – ENK “Idrizovë”
1. Personeli i burgut duhet të jetë i aftë, profesional dhe i njoftuar me procedurat dhe 

standardet për veprim me personat e privuar nga liria dhe të drejtat e tyre. Gjatë çdo 
transferimi të kuadrove nga institucionet tjera, duhet ti paraprijnë trajnimet përkatëse 
për përvetësim të aftësive të punës me personat e privuar nga liria.

2. Personat e dënuar në Repartin e pranimit, të mos qëndrojnë më shumë se 30 ditë.
3. Për çdo person të dënuar, të sigurohet krevat i posaçëm, dyshek përkatës dhe mbulesa 

përkatëse, të cilat rregullisht do të mirëmbahen në gjendje të pastër dhe të rregullt.
4. Numri i personave të dënuar dhe të vendosur në një hapësirë të jetë në pajtim me 

standardet e përcaktuara minimale për sipërfaqen e paraparë për një person (4m2 për 
një person) dhe në pajtim me dispozitat e Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve (në një 
hapësirë të vendosen më shumë 5 persona, përkatësisht për çdo person të sigurohet 
hapësira prej së paku 9m3.

5. Të ndërmerren masa urgjente për sanim të konstruksionit të çatisë në seksionet që 
kanë probleme serioze me depërtimin e ujit. (në veçanti në Repartin„D“ dhe te “Shkol-
larët”)

6. Të ndërmerren masat e domosdoshme për përmirësim të kushteve materiale dhe të 
higjienës dhe të realizohet renovimi urgjent i nyjave sanitare në të gjitha seksionet 
e Institucionit, me prioritet në hapësirat e këtyre seksioneve: Pranuese, Ambulanca, 
Shkollarët, Reparti 2 dhe Reparti Gjysmë i hapur.

7. Të realizohet dezinfektimi urgjent, dezinsektimi dhe deratizimi në të gjitha hapësirat 
e Institucionit.

8. Mirëmbajtja e rregullt e higjienës në kuzhinë dhe furnizimi i takëmeve të reja të kuzhi-
nës dhe i enëve për transport të ushqimit.

9. Terapia e medikamenteve të ndahet nga personat mjekësore, dhe në situata të 
jashtëzakonshme nga nëpunësit në Sektorit për sigurim.

10. Të ndërpritet vendosja e personave të dënuar në hapësirat me kapacitet të madh, 
kurse këto hapësira të adaptohen për vendosjen e një numri më të vogël të personave, 
në pajtim me standardet e përcaktuara. 

11. Të fuqizohet mbikëqyrja nga ana e nëpunësve në Sektorit për sigurim në të gjitha 
seksionet ku evidentohet tejkalimi i numrit të të burgosurve, me qëllim të zvogëlimit të 
incidenteve të dhunshme në mes të burgosurve.

12. Të fuqizohet mbikëqyrja nga ana e të punësuarve në Sektorin për sigurim dhe të 
ndërmerren masa konkrete për sigurinë e personave të dënuar për keqpërdorime sek-
suale dhe për të burgosurit dhe shfrytëzuesit e drogave dhe substancave psiko-trope.

13. Në hapësirat e personave të dënuar, të instalohet sistemi për thirrjen e zyrtarëve në 
raste të urgjencës me qëllim të parandalimit dhe pengimit të eskalimeve të incidenteve 
të dhunshme.

14. Të ndërmerren masa konkrete për parandalimin e dukurisë së trajtimit brutal, jonjerë-
zor, nënçmues dhe ndëshkues.

15. Seriozisht të fillohet me hulumtimin e të gjitha pohimeve për dhunë psikike dhe fizike 
mbi personat e dënuar, të zbatohen hetime efikase dhe të sanksionohen të gjitha rastet 
e dëshmuara.

16. Të realizohen kontrolle të detajuara të të gjithë personave që realizojnë kontakte të 
drejtpërdrejta me personat e dënuar, dhe në veçanti të fuqizohen kontrollet e perso-
nave zyrtarë.

17. Të ndërmerren masa konkrete me të cilat do të nxitet paraqitja e akteve të korrup-
sionit, si dhe të parashikohen dhe ndërmerren veprime për mbrojtjen e personave që 
kanë paraqitur aktivitete të këtilla.
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18. Të rritet numri i personave në Sektorin për ri socializim që tu mundësohet nëpunësve 
në të këtë Sektor që ti ndërmarrin aktivitetet për zbatim të programeve për trajtim indi-
vidual të personave të dënuar dhe ti ndërmarrin masat për zbatim të masave specifike 
trajtuese për/që: personat e dënuar të cilët keqpërdorin drogat dhe substancat tjera 
psiko-trope, personat e dënuar që keqpërdorim alkoolin, për personat e dënuar shkak-
tarë të delikteve seksuale, për personat e dënuar të dhunshëm, personat e dënuar 
të moshës së pjekur të re, personat e dënuar të gjinisë femërore dhe për personat e 
dënuar me burgim të përjetshëm.

19. Në afatin më të shkurtër kohorë, të sigurohet prania tërë ditore dhe e vazhdueshme e 
personelit mjekësorë në suaza të institucionit, i cili personave të dënuar do tu siguroj 
mbrojtje permanente shëndetësore pa prolongime të panevojshme të rasteve urgjente.

20. Menjëherë pas pranimit në institucion, të gjithë personat e dënuar pa prolongime të 
kontrollohen nga personi mjekësor.

21. Në çdo repart, në vend të qasshëm të vendosen sëndukë për dorëzimin e kërkesave 
për ndihmë mjekësore, dhe për shkak të besueshmërisë dhe sekretit të kërkesave, të 
punësuarit në Sektorin për sigurim të mos u mundësohet qasja deri te të njëjtit.

22. Në të gjitha rastet kur personat e dënuar do të kërkojnë ndihmën mjekësore, atyre tu 
mundësohet e drejta e qasjes deri te mjeku dhe me rregull të realizohen kontrollimet 
sistematike mjekësore mbi personat e rinj të moshës së pjekur.

23. Personi mjekësor, në të gjitha rastet kur te personat e dënuar do të konstatoj çfarëdo 
lloj të lëndime të shkaktuara përmes përdorimit të forcës fizike ose përmes mjeteve 
të detyrimit ose shenja tjera të dhunës fizike dhe psikike, detyrimisht të përpilohet 
procesverbali dhe informacioni zyrtarë, me përshkrim të detajuar të lëndimeve dhe 
konstatimi për mënyrën dhe mjetet me të cilat janë shkaktuar lëndimet e konstatu-
ara. Informacionet zyrtare, të dorëzohen deri te drejtori i Institucionit, kurse personi 
mjekësor të mbaj evidencë të detajuar për informacionet e dorëzuara të shkruara të 
zyrtare.

24. Kërkesat për kontrolle specialistike, përkatësisht kërkesat për qasje deri te shërbimet 
e mbrojtjes sekondare dhe terciare shëndetësore të kontrollohen në kohë, kurse në 
rastet kur mjeku i Institucionit nuk ka përcaktuar kontrolle të tilla, drejtori të lejojë që 
personat e dënuar të kryejnë kontrollimet specialistike në llogari të tyre.

25. Të ndërmerren masa dhe aktivitete urgjente për zgjidhjen e problemit lidhur me furni-
zimit me ujë dhe me rregull të sigurohen mjetet higjienike për personat e dënuar, të 
cilët nuk janë në gjendje që ti furnizojnë të njëjtit me mjetet e tyre pronësore.

26. Institucioni, pa prolongime, personave të dënuar tu siguroj mbulesat, në pajtim me 
standardet e përcaktuara dhe ti ndërmarrë masat dhe aktivitetet konkrete për mirëm-
bajtje të rregullt dhe të larjes së tyre, pa kompensime financiare.

27. Institucioni ta udhëheq Librin e përdorimit të mjeteve të detyrimit, në të cilin përskaj 
të dhënave tjera, do të theksohet në çdo rast konkret cili mjet i detyrimit është shfrytë-
zuar dhe çdo përdorim i mjetit për detyrim të regjistrohet në Librin raportues.

28. Tërësisht dhe saktë të plotësohen të gjitha grafët e regjistrit, me qëllim të ofrimit të 
pasqyrës së plotë dhe të saktë të masave të ndërmarra si dhe radhitja e ndodhive.

Në lidhje me rekomandimet e dhëna, Mekanizmi Parandalues Nacional deri më kohën e 
përpilimit të këtij raporti, përgjigje pranoi vetëm nga Ministria për financa, ku theksohet se “Në 
buxhetin e Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve për vitin 2017, nuk janë planifikuar mjete 
për punësime të reja në INK – ENK “Idrizovë” dhe shprehet nevoja që këto mjete të sigurohen 
përmes transferimit nga shfrytëzuesit tjerë buxhetor ose përmes ri përcaktimit të të punësuarve 
në mes njësive shfrytëzuese në suaza të shfrytëzuesit buxhetor – Drejtoria për Ekzekutimin e 
Sanksioneve”.
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Vizitën sukcesive në INK – ENK “Strugë”, Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN) e re-
alizoi më datën 26-27. 12 të vitit 2016, në bashkëpunim me bashkëpunëtorët e jashtëm nga 
Shoqata e Mjekësisë Ligjore pranë Shoqatës Maqedonase të Mjekëve, Shoqatën e Punonjësve 
Social të Qytetit të Shkupit dhe Shoqatës së Juristëve të Rinj, në bazë të Memorandumit për 
bashkëpunim, të nënshkruar prej më parë.

Kjo vizitë kishte për qëllim përcjelljen dhe vlerësimin e nivelit të realizimit të rekomandi-
meve nga Raporti i posaçëm i MPN nga viti 2012, si dhe përcaktimin e gjendjeve aktuale faktike 
me qëllim të identifikimit të rreziqeve të mundshme nga tortura ose veprimet dhe dënimet tjera 
të vrazhda, jo njerëzore ose degraduese.

Pas vizitës së realizuar, Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se vetëm 4 prej re-
komandimeve të dhëna deri te drejtoria e institucionit janë tërësisht të realizuara, 4 prej tyre 
janë pjesërisht të realizuara dhe një rekomandim është i pa realizuar, kurse në lidhje me re-
komandimet e dhëna deri te Drejtoria për përmbarim, 4 prej tyre fare nuk janë realizuar, 1 
rekomandim është pjesërisht i realizuar dhe 1 rekomandim është tërësisht i realizuar.

Vizita për kontroll në INK – ENK të llojit të 
hapur “Strugë”
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te administrata e institucionit

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit Vlerësimi

Vizita e përditshme nga ana e 
mjekut për personat e dënuar 
që gjenden në qelitë e izolimit, 
dhe gjatë kohës së kontrollit 
në hapësirë, të jenë të pran-
ishëm vetëm personi i dënuar 
dhe personeli mjekësor (të 
punësuarit nga sektori për 
sigurim vetëm në situata të 
skajshme). Të dhënat lidhur 
me gjendjen shëndetësore të 
personit të dënuar, çdo herë të 
regjistrohen edhe në kartonët 
e veçantë shëndetësorë, dhe jo 
vetëm në librin e ambulancës. 

Nga bisedat e realizuara me më shumë 
persona të dënuar dhe me personat zyrtarë 
në suaza të Institucionit, MPN konstaoti 
se personat e dënuar të cilët referohen në 
vuajtjen e dënimit disiplinorë – në qeli të 
izolimit, kontrollohen nga ana e mjekut dhe 
për çdo ditë vizitohen nga ana e infermierit. 
Gjatë realizimit të kontrollimeve mjekësore 
për personat e dënuar, është i pranishëm 
vetëm personeli mjekësorë, me përjashtim të 
rasteve kur për shkak të shkaqeve të caktuara 
të sigurisë lejohet prania e personave zyrtarë 
nga Sektori për sigurime. Në lidhje me doku-
mentacionin mjekësorë, Mekanizmi Paran-
dalues Nacional, konstaton se hapet kartoni 
shëndetësorë për çdo person të dënuar, por 
në të njëjtit qartë nuk theksohet se për cilin 
person të dënuar bëhet fjalë, nuk janë radhi-
tur sipas radhitjes përkatëse me të cilën gjë 
me lehtësi do të gjenden personat e kërkuar, 
e as që ruhen në triske të veçanta.

Pjesërisht 
është 
zbatuar

Mënyra sipas të cilës real-
izohet mbikëqyrja e drejt-
përdrejtë si dhe mbikëqyrja 
indirekte e personave të ven-
dosur në qelitë e izolimit, nuk 
guxon që ta cenojë dinjitetin 
dhe intimitetin e personalitetit 
dhe në këtë kuptim, MPN 
konsideron se nyja sanitare 
në qelinë e izolimit, për nga 
aspekti fizik duhet të ndahet 
nga pjesa tjetër e hapësirës

Nga kontroli i realizuar në hapësirën e cila 
shfrytëzohet për referimin e personave të 
dënuar në vuajtjen e dënimit disiplinorë – në 
qelitë e izolimit, Mekanizmi Parandalues 
Nacional, konstaton se situata akoma është 
e pa ndryshuar, përkatësisht nyja sanitare 
gjendet në suaza të vetë hapësirës, dhe me 
qëllim që të mos cenohet identiteti personat 
dhe dinjiteti i personit i cili vuan dënimin 
disiplinorë – në qeli të izolimit, hapja e derës 
metalike është zhvendosur, ashtu që nuk 
ekziston pamja e drejtpërdrejtë drejtë nyjës 
sanitare.

Pjesërisht 
është 
zbatuar

Tabela nr.16

3.2.1. Rekomandime dhe veprimi në lidhje me rekomandimet 
e dhëna
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te administrata e institucionit

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit Vlerësimi

Kontrolli i personave të 
dënuar, të mos realizohet në 
hapësirën e shërbimit të ku-
jdestarisë, meqenëse kjo hapë-
sirë posedon dritare të mëdha 
nga qelqi dhe gjatë realizimit 
të kontrollit personi mund 
të ekspozohet në vrojtim të 
drejtpërdrejtë nga personat 
zyrtarë dhe nga personat e 
dënuar, dhe me këtë mund të 
cenohet dinjiteti dhe integ-
riteti personal i tyre.

Nga bisedat e realizuara me më shumë per-
sona të dënuar dhe me personat zyrtarë në 
suaza të Institucionit, Mekanizmi Paran-
dalues Nacional konstaton se kontrolli i 
personave të dënuar realizohet në hapësirën 
e cila gjendet në afërsi të drejtpërdrejtë të 
shërbimit të kujdestarisë, por prapëseprapë 
edhe kjo hapësirë nuk i përmbush kushtet 
për realizimin e kontrollit personal të perso-
nave të dënuar, meqenëse i njëjti në mënyrë 
të drejtpërdrejtë ekspozohet në pamjen 
vizuale nga ana e personave të tjerë të dënuar 
si nga personat zyrtarë, dhe me këtë ceno-
het e drejta e privatitetit, si dhe integritetit 
personal dhe dinjiteti i personit mbi të cilin 
kryhet kontrolli.

Pjesërisht 
është 
zbatuar

Gjatë ndarjes së terapisë së 
mbrëmjes nga ana e personave 
zyrtarë, Sektori për mbrojtje 
shëndetësor duhet të filloj me 
vëmendje të ndërmarrë masa 
në drejtim të mbrojtjes së 
tërësishme së besueshmërisë 
së të dhënave, që kanë të bëjnë 
me sëmundjen dhe me ter-
apinë që ofrohet, me qëllim që 
të mos cenohet raporti mjek 
– pacient dhe të eliminohet 
rreziku i besueshmërisë së të 
dhënave për gjendjen shënde-
tësore të personit të dënuar, të 
mos ndahet me personat tjerë 
të pa autorizuar dhe të evito-
hen keqpërdorimet e këtyre të 
dhënave

Mekanizmi Parandalues Nacional konstaton 
se terapia përgatitet nga ana e Sektorit për 
mbrojtje shëndetësore në gota të posaçme të 
pa tejdukshme, në të cilat është shkruar emri 
i personit të dënuar i cili duhet ta pranojë 
këtë terapi dhe prej të cilëve nuk mund të 
mësohet informata se për çfarë sëmundje 
dhe çfarë terapie bëhet fjalë.

Është 
zbatuar 
plotësisht

Drejtoria e institucionit të jetë 
më azhure gjatë përpilimit 
dhe lejimit të listave mujore të 
ushqimeve.

Nga kontrolli i realizuar në kuzhinën dhe 
në hapësirat ndihmëse, si dhe nga bisedimet 
me një pjesë të personave zyrtarë dhe me 
personat e dënuar, Mekanizmi Parandalues 
Nacional konstaton se për çdo muaj përpi-
lohet lista e ushqimeve nga ana e punëtorit 
mjekësorë, gjellëbërësit dhe nga një person i 
dënuar, listë kjo e cila më datë 1 të çdo muaji 
lejohet nga drejtori i institucionit.

Është 
zbatuar 
plotësisht



AVOKATI I POPULLIT
MEKANIZMI PARANDALUES NACIONAL

www. OMBUDSMAN.MK 87

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te administrata e institucionit

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit Vlerësimi

Të vendoset sënduk i posaçëm 
për paraqitjet nga ana e per-
sonave të dënuar për kontrolle 
mjekësore, në pajtim me 
nenin 42 të Rendit shtëpiak 
për personat e dënuar.

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional 
konstaton se ENK “Strugë”, nuk është ven-
dosur sënduk postarë në të cilin personat 
e dënuar do të munden që të paraqiten 
për kontroll mjekësor, dhe në rastet kur u 
shfaqet nevoja, personat e dënuar drejtohen 
gojarisht deri te Sektori për siguri ose deri te 
infermieri.

Nuk është 
zbatuar

Mendimi nga mjeku, në 
aktvendimin për dënim 
disiplinor – referim për në 
qeli të izolimit, duhet të 
vërtetohet (verifikohet) jo 
vetëm me nënshkrimin e tij, 
por edhe me faksimil përkatës 
mjekësorë.

Nga kontrolli i realizuar në dokumenta-
cionin, Mekanizmi Parandalues Nacional 
konstaton se mendimet e mjekëve në lidhje 
me aftësinë dhe gjendjen e personit i cili 
duhet të referohet në vuajtjen e masës disi-
plinore – qeli e izolimit, verifikohet përskaj 
me nënshkrimin përkatës edhe me faksimil 
mjekësorë.

Është 
zbatuar 
plotësisht

Libri për evidencën e pro-
cedurave disiplinore, duhet 
të udhëhiqet në mënyrë të 
rregullt dhe në mënyrë azhure 
nga ana e shërbimeve në ENK 
“Strugë”.

Gjatë kontrollit të realizuar në dokumenta-
cionin e tërësishëm i cili drejtohet në ENK 
“Strugë”, Mekanizmi Parandalues Nacional 
konstaton se në Institucionin udhëhiqet 
Libri i evidencës së veprimeve disiplinore, 
por se disa rubrika të caktuara në të njëjtin 
nuk janë të plotësuara, gjë që udhëzon për 
nevojën e zmadhimit të azhurnimit gjatë 
regjistrimit të informacioneve.

Pjesërisht 
është 
zbatuar

Të implementohet libri i 
posaçëm për evidentimin e 
ankesave dhe parashtresave 
nga ana e personave të dënuar.

Gjatë kontrollit të realizuar në dokumen-
tacionin i cili udhëhiqet në suaza të ENK 
“Strugë”, 
Mekanizmi Parandalues Nacional konsta-
ton se në shërbimin amë ekziston Libri për 
ankesa dhe parashtresa nga ana e personave 
të dënuar, megjithatë deri më tani nuk është 
evidentuar asnjë rast i ankesave ose parash-
tresave nga ana e personave të dënuar në 
ENK “Strugë”
.

Është 
zbatuar 
plotësisht
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit Vlerësimi

Përmirësimi i kushteve të 
vendosjes në hapësirën për 
pranime (Reparti për pranim) 
dhe ndarja e tij nga pjesa e 
mbetur në Repartin e hapur/
gjysmë të hapur të ENK

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional 
konstaton se ENK “Strugë”, nuk është ven-
dosur sënduk postarë në të cilin personat 
e dënuar do të munden që të paraqiten për 
kontrolle mjekësore, dhe në rastet kur u 
shfaqet nevoja, personat e dënuar drejtohen 
gojarisht deri te Sektori për siguri ose deri te 
infermieri.

Nuk është 
zbatuar

Renovim i tërësishëm i nyjave 
sanitare dhe i dusheve në 
Repartin gjysmë të hapur / të 
hapur të cilët janë në gjendje 
shumë të keqe..

Mekanizmi Parandalues Nacional gjatë 
kontrollit të kushteve materiale në kapacite-
tet e vendosjes në Institucion, konstaton se 
nyjat sanitare në dy katet, janë rinovuar së 
shpejti, dhe njëri prej personave të dënuar 
është angazhuar me punë për mirëmbajtjen 
rrjedhëse të higjienës në të njëjtit. Në tuale-
tet nuk vërehet prania e lagështisë, të njëjtit 
janë në gjendje të pastër dhe të rregullt, me 
çezma dhe dushe funksionale.

Është 
zbatuar 
plotësisht

Renovimi i tërësishëm ose 
ri lokalizimi i hapësirës për 
vuajtjen e masës disiplinore 
– referim në qeli të izolimit – 
përmirësim urgjent të kushteve 
edhe atë: zvogëlimi i lagështisë, 
vendosja e trupit ngrohës, 
vendosja e sistemit për thir-
rje / alarmim dhe renovimi i 
nyjës sanitare, si dhe ndarja e 
saj fizike nga pjesa e mbetur e 
hapësirës.

Gjatë kontrollit të realizuar në hapësirën e 
cila shfrytëzohet për vuajtjen e dënimit disi-
plinorë – qeli e izolimit, Mekanizmi Paran-
dalues Nacional, konstaton se situata akoma 
është e pa ndryshuar, përkatësisht nuk është 
realizuar ndarja e nyjës sanitare nga pjesa 
e mbetur e hapësirës, dhe me qëllim që të 
mos cenohet dinjiteti i personit i cili vuan 
dënimin disiplinorë – në qeli të izolimit, 
hapja e derës metalike është zhvendosur, 
ashtu që nuk ekziston pamja e drejtpërdrejtë 
drejtë nyjës sanitare. Në këtë hapësirë nuk 
është instaluar as sistemi i posaçëm për thir-
rje, dhe për këtë arsye personat të cilët janë 
referuar në qeli të izolimit janë të detyruar 
që ti thirrin personat zyrtarë me bërtitje ose 
trokitje në derë.

Pjesërisht 
është 
zbatuar

Tabela nr.17
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Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit Vlerësimi

Rritja e numrit të kuadrit të 
punësuar në mënyrë per-
manente në suaza të ENK 
“Strugë”, në pajtim me aktin 
për sistematizim, edhe atë në 
Sektorin për sigurime, më pas 
të realizohet punësimi i psiko-
logut në shërbimin profesional 
dhe punësimi permanent i 
mjekut, me qëllim të mbrojtjes 
cilësore dhe të vazhdueshme të 
personave të dënuar.

Nga bisedimet e realizuara me  drejtorin 
e Institucionit dhe nga dokumentacioni i 
dorëzuar nga ana e tij, Mekanizmi Paran-
dalues Nacional konstaton se edhe përskaj 
kërkesave për punësime shtesë, të dorëzuara 
deri te Ministria për drejtësi, ky Institucion 
akoma nuk është plotësuar për nga aspekti 
kadrovik, në pajtim me strukturën organiza-
tive, dhe se nevojiten kuadro plotësuese, në 
veçanti në sektorët për sigurim dhe riso-
cializim.

Nuk është 
zbatuar

Furnizimi i shërbimit për 
sigurim me automjete të reja 
për transportimin e perso-
nave të dënuar, të cilët do të 
jenë përkatës me qëllim që të 
cilin shfrytëzohen dhe do ti 
përmbushin masat e sigurisë – 
mbrojtjes përkatëse.

Mekanizmi Parandalues Nacional konstaton 
se INK – ENK “Strugë” nuk disponon me 
automjet të posaçëm për transportimin e 
personave të dënuar deri te institucionet 
kompetente. Nga ana e drejtorit të Institu-
cionit u informuam se deri te Ministria për 
drejtësi dhe deri te Institucioni për ekze-
kutimin e sanksioneve, janë dorëzuar kërke-
sat për zmadhim të auto parkut dhe për 
sigurim të automjeteve për transportimin 
e personave të dënuar, por se deri në ditën 
e vizitës akoma nuk janë pranuar përgjigjet 
përkatëse.

Nuk është 
zbatuar

Të sigurohet procesi mësi-
morë për arsimin fillor dhe të 
mesëm, në pajtim me ligjin, si 
dhe të furnizohen punëtoritë 
në të cilat personat e dënuar 
do të angazhohen në mënyrë 
adekuate.

Mekanizmi Parandalues Nacional  konsta-
ton se në suaza të Institucionit akoma nuk 
realizohet procesi i arsimimit formal për 
personat që nuk kanë përfunduar arsimin 
fillor dhe të mesëm, e as nuk realizohen 
kurrfarë aktiviteti edukativo – arsimorë. 
Në INK – ENK “Strugë”, gjithashtu, nuk 
ekzistojnë punëtori të posaçme në të cilat 
do të angazhoheshin personat e dënuar, dhe 
për këtë arsye angazhimet punuese realizo-
hen në Njësitin ekonomik të institucionit të 
dedikuar për përpunim të tokës bujqësore, 
ose jashtë institucionit në suaza të firmave 
të jashtme, dhe me pëlqimin paraprak të 
dhënë nga ana e drejtorit të Drejtorisë për 
përmbarim të sanksioneve.

Nuk është 
zbatuar
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3.2.2. Gjendje të reja të konstatuara 

Në periudhën e realizimit të vizitës për kontroll në ENK “Strugë” ishin të regjistruar gjithsej 
51 persona të dënuar, prej të cilëve 1 – një person në arrati. Duke pasur parasysh faktin se 
kapaciteti i vendosjes në ENK “Strugë” është për 50 persona të dënuar, Mekanizmi Parandalues 
Nacional, konstaton se ky kapacitet është tërësisht i plotësuar.

Mekanizmi Parandalues Nacional, fitoi informatën në lidhje me numrin aktual të personave 
të punësuar në suaza të Institucionit, gjatë kësaj u konstatua se në INK – ENK “Strugë”, përskaj 
drejtorit dhe zëvendës – drejtorit, për momentin janë të punësuar 16 persona, dhe në mënyrë 
plotësuese me kontratë për angazhim nga Spitali i përgjithshëm “Strugë” janë angazhuar 2 – dy 
persona – psikiatri dhe internisti, të cilët vinë në ENK “Strugë”, një herë në javë.

Duke e pasur parasysh faktin se akti për sistematizimin dhe organizimin e vendeve të pu-
nës, në këtë Institucion parashikon gjithsej 29 persona zyrtarë të punësuar në marrëdhënie të 
rregullta pune, Mekanizmi Parandalues Nacional, konstaton se struktura organizative në këtë 
Institucion nuk është plotësuar tërësisht për nga aspekti kadrovik dhe se është i domosdoshëm 
angazhimi i kuadrove plotësuese, në veçanti në sektorët për sigurim dhe ri socializim. Sektori 
për ri socializim në INK – ENK “Strugë” përbëhet nga një udhëehqës, i cili është ekonomist dhe 
dy edukatorë – pedagogë, prej të cilëve një maqedonas dhe një shqiptarë. Në këtë drejtim, Me-
kanizmi Parandalues Nacional, konstaton se Sektori për ri socializim ballafaqohet me mungesë 
të kuadrit të profileve të domosdoshme dhe profesionale, me të cilët do të kontribuohet për 
zhvillimin e suksesshëm të procesit të ri socializimit, dhe në veçanti mungon angazhimi me punë 
i punonjësit social dhe të psikologut.

Si një prej problemeve më serioze, me të cilët ballafaqohet ky Institucion është dorëzimi, 
përkatësisht transferimi i personave të dënuar deri te institucionet tjera ndëshkuese –korrek-
tuese, të klasifikuara me trajtimin në Repartin e mbyllur. Përkatësisht, duke pasur parasysh fak-
tin se ky Ent ndëshkues – korrektues, i përket llojit të hapur dhe i njëjti nuk posedon kusht për 
pranimin e personave të dënuar me trajtime të klasifikuara në mënyrë të tillë, personat zyrtarë 
nga Sektori për ri socializim ballafaqohen me probleme gjatë zbatimit të masave trajtuese, gjë 
që në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon edhe mbi rritjen e rrezikut nga cenimi i mundshëm i mar-
rëdhënieve mes personave të dënuar edhe deri te shfaqja e dukurisë së llojeve të ndryshme të 
dhunës (psikike, fizike dhe etj.).

Përskaj kësaj, personat zyrtarë theksuan se si problem serioz paraqet edhe mungesa e 
mjeteve buxhetore për sigurimin e sasive të mjaftueshme të naftës për ngrohjen e Institucionit, 
për shkak se sistemi i ngrohjes, i cili është shumë i vjetruar dhe jo ekonomik, kyçet vetëm me 
nga dy orë gjatë ditës, kurse temperatura në kapacitetet e vendosjes është larg nën standardet 
e parapara minimale për temperaturat. Në këtë drejtim, Mekanizmi Parandalues Nacional, gjatë 
kontrollit të realizuar në hapësirat në të cilat janë vendosur personat e dënuar, konstatoi se 
temperaturat në këto hapësira sillet nga 12,5оС deri më 15оС. 

Nga kontrolli i realizuar në ambulancën, Mekanizmi Parandalues Nacional, konstaton se 
mungojnë aparatet themelore mjekësore, të cilat duhet ti posedoj një ambulancë e përgjith-
shme, siç janë aparati për EHO diagnostifikim, aparati për kontrollin e syve, aparati për kontrollin 
e shqisës së dëgjimit si dhe aparatet tjera themelore, po ashtu nuk është siguruar as aparatura 
për ri animacion.

Si praktikë pozitive, Mekanizmi Parandalues Nacional e thekson bashkëpunimin me organi-
zatat jo qeveritare, të cilët realizojnë ligjërata dhe i edukojnë personat e dënuar në lidhje me 
sëmundjet e varësive, sëmundjet transmetuese seksuale dhe sëmundjet infektive.

Nga kontrolli i realizuar në kuzhinë dhe në listat javore për përgatitjen e ushqimit, Me-
kanizmi Parandalues Nacional, konstaton se për personat me sëmundje kronike nuk përgatiten 
ushqime të posaçme dhe përkatëse me natyrën e sëmundjes, nëse merret parasysh fakti se në 
suaza të institucionit evidentohen persona të dënuar që lëngojnë nga diabeti, të njëjtit kanë 
nevojë për porcione të posaçme ushqimore.

Mekanizimi Parandalues Nacional, konstaton se në institucion nuk zhvillohen aktivitete 
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konkrete të cilat do të kontribuonin për arsimimin moral – etik të personave të dënuar. Mungon 
aktiviteti dramatik, muzikor, i artit figurativ si dhe aktivitete informatike, gjithashtu mungojnë 
edhe format e organizuara të vizitave grupore në evenimentet kulturore nga institucioni, gjë 
që ka të bëjë para se gjithash për shkak të resurseve të kufizuara njerëzore në këtë institucion. 

Në lidhje me gjendjet e reja të konstatuara, ekipi i Mekanizmi Parandalues Nacional, paraqiti 
rekomandime përkatëse deri te drejtoria e Institucionit dhe deri te Drejtoria për Ekzekutimin e 
Sanksioneve, dhe në lidhje me rekomandimet e dhëna nga vizita e mëparshme, rekomandime 
të cilat nuk janë realizuar ose pjesërisht janë të realizuara, Mekanizmi Parandalues Nacional, 
thekson se akoma mbeten aktuale dhe se nevojitet marrja e masave urgjente për implementimin 
e tyre.

Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te drejtoria e INK – ENK “Strugë”

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit 

Për personat që vuajnë nga sëmundjet 
kronike, të përgatiten ushqime përkatëse me 
natyrën e sëmundjeve të tyre.

Duke vepruar në lidhje me rekomandimet, 
drejtori i Institucionit e angazhoi gjellëbërë-
sin dhe infermieren që gjatë përpilimit të 
listës së ushqimeve, të mbahet llogari për 
ushqimin e këtyre personave. 

Të organizohen aktivitete të cilat do të 
kontribuonin për arsimimin moral – etik të 
personave të dënuar.

Duke vepruar në lidhje me rekomandimet, 
drejtori i Institucionit e angazhoi udhëehqë-
sin e sektorit për ri socializim dhe eduka-
torët që të fillojnë me organizimin e aktiv-
iteteve përkatëse të cilat do të kontribuonin 
për arsimimin etik – moral të personave të 
dënuar.

Tabela nr.18

Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit 

Menjëherë të ndërpritet praktika e referimit, 
përkatësisht transferimit të personave të 
dënuar nga institucionet tjera ndëshkuese – 
korrektuese, të klasifikuara me trajtime në 
Repartin e mbyllur.

Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve, 
konsideron se rastet e transferimit të perso-
nave të dënuar, të cilat trajtohen me trajtime 
të mbyllura në ENK të tipit të hapur “Strugë”, 
paraqesin përjashtime, për të cilët në pajtim 
me rrethanat, është konstatuar se ekziston 
bazë ligjore, përkatësisht se ka qenë e bazuar 
që personat e dënuar të transferohen në këtë 
Institucion.

Tabela nr.19
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Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit 

Të sigurohen mjete buxhetore të do-
mosdoshme për sigurimin e sasive të 
mjaftueshme të naftës për ngrohjen e Institu-
cionet, gjatë tërë sezonit të ngrohjes dhe të 
sigurohen trupa plotësues për ngrohje, në të 
gjitha hapësirat në të cilat janë të vendosur 
personat e dënuar.

Sipas Drejtorisë për Ekzekutimin e Sank-
sioneve, përmbushja e rekomandimit të 
tillë, është në kompetenca dhe përgjegjësi të 
drejtorit i cili menaxhon me funksionimin 
e  institucionit, dhe i cili është i detyruar 
që të realizojë identifikimin, analizën dhe 
vlerësimin e të gjitha llojeve të rrezikut gjatë 
funksionimit, detektimin e problemeve dhe 
gjetjen e moduseve për tejkalimit të tyre. 

Pa prolongime, ambulanca të furnizohet me 
aparatet themelore mjekësore, siç janë aparati 
për EHO diagnostifikim, aparati për kontrol-
lin e syve, aparati për kontrollin e shqisave të 
dëgjimit dhe aparate për ri animim.

Edhe përskaj faktit se nuk janë ndërmarrë 
aktivitete nga ana e Ministrisë për shën-
detësi në lidhje me transferimin e punon-
jësve shëndetësorë, hapësirës, pajisjeve dhe 
mjeteve të punës, ashtu siç është paraparë 
me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për 
ekzekutimin e sanksioneve, sipas Drejtorisë 
për Ekzekutimin e  Sanksioneve, obligimi 
për përmbushjen e rekomandimeve të tilla 
është nën përgjegjësi të Ministrisë për shën-
detësi.

Pas paralajmërimeve për protesta të mundshme eventuale, përkatësisht për shprehjen e 
revoltit përmes grevës së të burgosurve në Institucionet ndëshkuese – korrektuese, për shkak 
të vendimit të presidentit Ivanov që të amnistoj, përkatësisht ti liroj nga përndjekja pa zbatimin 
e procedurës për më shumë persona të dyshuar për kryerje të veprave penale, Mekanizimi 
Parandalues Nacional më datën 05.05.2016 realizoi vizita të jashtëzakonshme në ENK “Idrizovë” 
dhe në Burgun “Shkup” – Shkup, me qëllim të shqyrtimit dhe kontrollit të drejtpërdrejtë në këto 
institucione ndëshkuese – korrektuese.

Gjatë kohës së vizitave, u realizuan takime me drejtorët e institucioneve dhe u realizuan 
bisedime të drejtpërdrejtë me më shumë persona të burgosur. Drejtorët e dy institucioneve, 
sqaruan se deri te të njëjtit nuk ka arritur kurrfarë paralajmërimi për greva eventuale të person-
ave të burgosur, e as nuk është dorëzuar kurrfarë njoftimi zyrtarë dhe i shkruar deri te Drejtoria, 
ashtu siç është vepruar në të kaluarën, kur ka pasur raste të grevave me refuzim të ushqimit, 
greva individuale ose grupore nga ana e personave të burgosur.

Personat e dënuar dhe të arrestuar me të cilët u realizuan biseda në suaza të Burgut 
“Shkup” – Shkup, theksuan se fare nuk janë organizuar, e as që kanë paraqitur ndonjë shprehje 

Vizita të jashtëzakonshme në ENK “Idrizovë” 
dhe në Burgun “Shkup” - Shkup
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të përbashkët të revoltës përmes grevave eventuale. Për dallim prej tyre, një pjesë e madhe 
e personave të dënuar me të cilët u realizuan biseda në INK – ENK “Idrizovë”, theksuan se po 
ballafaqohen me presione intensive nga ana e personave zyrtarë, që të anulojnë përkrahjen e 
çfarëdo lloj protestave ose të shprehjes së revoltës në mënyrë të organizuar. përkatësisht, këta 
persona theksuan se janë objekt të kërcënimeve dhe shantazheve të vazhdueshme për humbjen 
e disa favoreve (mungesave gjatë vikendeve, vizitat dhe etj.) ose të transferimit në hapësirat dhe 
në krahët tjerë me kushte më të pavolitshme materiale.

Veprimi i tillë i personave zyrtarë në ENK “Idrizovë”, publikisht u dënua nga Avokati i Popullit  
dhe u rekomandua që menjëherë të ndërpritet çdo formë e presioneve jo ligjore mbi personat 
e dënuar.

1. Implementimi i procesit cilësor dhe efektiv i ri socializimit, përmes rritjes së 
numrit të kuadrove të angazhuar me punë, hapja e punëtorive dhe të kapac-
iteteve plotësuese, gjë që do të ndikojë mbi përmirësimin e ri integrimit në 
shoqëri të personave të privuar nga liria;

2. Marrja urgjente e masave dhe e aktiviteteve për implementimin e tërë-
sishëm të dispozitave ligjore të cilat e trajtojnë mbrojtjen shëndetësore dhe 
të sigurimit shëndetësorë të personave të dënuar;

3. Sigurimi i kushteve për realizim të vazhdueshëm dhe në kohë të duhur të 
arsimimit fillor dhe të mesëm në pajtim me ligjin, përmes koordinimit të 
ndërsjellë të Ministrisë për arsim dhe Drejtorisë për Ekzekutimin e Sank-
sioneve, si dhe implementimin e programeve për aftësim profesional të 
popullatës së personave të dënuar; 

4. Rritja e kompetencave të Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve në 
drejtim të mbikëqyrjes për realizimin e arsimimit dhe të mbrojtjes shënde-
tësore, si të drejta themelore gjatë shqiptimit të sanksioneve mbi personat 
e dënuar, edhe pse si organe me përgjegjësi të drejtpërdrejtë për realizimin 
e këtyre dispozitave janë Ministria për arsim dhe Ministria e shëndetësisë;

5. Sigurimi i resurseve njerëzore, si dhe sigurimi i parakushteve teknike – ma-
teriale, për funksionimin papengesë të institucioneve ndëshkuese – korrek-
tuese, dhe me këtë do të realizohet respektimi i të drejtave të personave të 
dënuar;

6. Evidentimi i detyrueshëm i shkeljeve evidente në kartonët e shëndetësisë 
dhe gjatë përpilimit të shënimeve zyrtare nga ana e personelit mjekësorë, 
në rastet kur personat e dënuar theksojnë se lëndimet janë të fituara nga 
përdorimi i forcës në masë të tepruar.

Rekomandime të përgjithshme për institucionet 
ndëshkuese - korrektuese
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VIZITA E VENDEVE TË TJERA ME LIRI 
TË KUFIZUAR TË LËVIZJES 4

Mekanizmi Parandalues Nacional në vitin 2016, edhe përskaj vizitave të zakonshme nëpër 
vendet ku ndalohen personat e privuar nga lirua, realizoi edhe vizitën në Institucionin publik në 
të cilin nuk zbatohet privimi klasik nga liria, por ku megjithatë liria e lëvizjes së personave, në 
masë të caktuar është e kufizuar.

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional më datën 23.06 të vitit 2016, 25.06. të 
vitit 2016 dhe më 27.06. të vitit 2016, në përcjelljen e bashkëpunëtorit të jashtëm – psikiatrit, 
realizoi vizitë të rregullt të pa paralajmëruar në Institucionin publik për mbrojtje sociale Enti 
Special –“ Demir Kapi”.

Vizita e Institucionit publik për mbrojtje sociale Enti 
Special – “Demir Kapi”

4.1.1. Struktura organizative dhe struktura e të punësuarve

Në pajtim me Statutin, veprimtaria themelore e Institucionit është vendosja e personave 
me pengesa të zhvillimit mental, vendosja, përkujdesja, mbrojtja shëndetësore, rehabilitimi, 
terapia punuese dhe okupuese, në pajtim me aftësitë e shfrytëzuesve dhe në pajtim me gjend-
jen e tyre shëndetësore19. 

Me aktet për organizim të brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës, në Institu-
cionin publik Enti Special – “Demir Kapi”, janë përcaktuar dhe përshkruar gjithsej 58 – pesëdhje-
tetetë vende pune, me 227 – dy qind e njëzeteshtatë realizues.

Për dallim nga numri i paraparë i realizuesve, numri aktual i personave të punësuar në këtë 
Institucion është 151 – një qind e pesëdhjetenjë person, gjë që vetvetiu flet për mungesën e 
personelit të angazhuar me punë, në veçanti mungesën e kuadrove profesionale.

17 Neni 8 i Statutit të IP për mbrojtje sociale Enti Special  – Demir Kapi
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Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se IP Enti Special “Demir Kapi” një periudhë të 
gjatë kohore ballafaqohet me mungesën e mjekut, meqë vetëm pas disa muajve pas punësimit 
ai ka filluar me specializimin në fushën e neurologjisë në Shkup, dhe për këtë arsye shfrytëzuesit 
në Entin sërish janë lënë pa mbrojtjen e përditshme shëndetësore, kurse mjeku në institucion 
është i pranishëm vetëm një herë gjatë javës.

Një gjendje e tillë, nga ana e MPN është regjistruar si problem edhe gjatë vizitave të më-
parshme në këtë Institucion, pas kësaj Avokati i Popullit deri te ministritë përgjegjëse dhe kom-
petente ka dorëzuar rekomandime për angazhim urgjent të mjekut, i cili do të ushtroj mbrojtjen 
primare shëndetësore.

Gjithashtu, brengos fakti se numri i përkujdesuesve të angazhuar me punë është më i vogël 
për 25 realizues, krahas numrit të paraparë në Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës.

Problem shtesë është edhe mungesa e personelit gjatë kohës së shfrytëzimit të pushimeve 
vjetore, ose gjatë pushimeve mjekësore. 

Konstatimi numër 1: Mungesa e kuadrove të angazhuara me punë, nga të gjitha 
profilet, në radhë të parë mungesa e kuadrove profesionale dhe e përkujdesuesve, si 
dhe numri i pamjaftueshëm i personave të angazhuar gjatë një turni, në institucionin 
i cili si veprimtari primare ka vendosjen e personave me pengesa më të rënda në 
zhvillimin mental, rezulton me implikacione negative mbi trajtimin që e fitojnë këta 
shfrytëzues.

4.1.2. Numri dhe struktura e shfrytëzuesve

Numri i shfrytëzuesve të vendosur në IP për mbrojtje sociale Enti i Special – “Demir Kapi”, 
në ditën e vizitës ishte 227 shfrytëzues, kurse kufiri i moshës sillet nga 4 deri në 96 vite. Gjatë 
vitit 2016, janë pranuar 7 shfrytëzues të rinj, kurse 1 shfrytëzues ka qenë i çregjistruar, dhe 6 
persona kanë ndërruar jetën.

Struktura aktuale e shfrytëzuesve në IP Enti i Special – “Demir Kapi”, të kategorizuar sipas 
pengesave të tyre mentale, moshës, gjinisë dhe përkatësisë kombëtare është me sa vijon:

Kategorizimi 
i shfrytëzuesve sipas pengesave të tyre mentale

kategorizimi Numri i 
shfrytëzuesve

Gjinia

Femra Meshkuj

Pengesa të mesme mentale 29 11 17

Pengesa të rënda mentale 187 85 103

Pengesa më të rënda mentale 11 5 6

GjIThSEj 227 101 126

Tabela nr.20
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Kategorizimi 
i shfrytëzuesve sipas strukturës së moshës dhe gjinisë

Struktura e moshës Numri i 
shfrytëzuesve

Gjinia
Femra Meshkuj

Shfrytëzues të moshës së mitur 13 7 6

Shfrytëzues të moshës së pjekur 214 94 120

GjIThSEj 227 101 126

Tabela nr.21

Kategorizimi 
i shfrytëzuesve sipas nacionalitetit

Struktura e nacionalitetit Numri i 
shfrytëzuesve

Gjinia

Femra Meshkuj

Maqedonas 194 85 109

Shqiptarë 13 7 6

Romë 17 9 8

Kombësi të tjera 3 3

GjIThSEj 227 101 126

Tabela nr.22

4.1.3. Procesi i deinstitucionalizimit 

Procesi i deinstitucionalizimit, nënkupton aktivitetet për përgatitjen e shfrytëzuesve të ven-
dosur në institucionet për ri kthimin e tyre në familjet biologjike, ose për vendosjen në ndonjërën 
prej formave të mbrojtjes jashtë institucionale në nivel lokal (familje kujdestare, shtëpi, familje 
ose në ndonjë ent të vogël grupor). Përmes zhvillimit të këtyre formave të mbrojtjes në nivel 
lokal, parashikohet zvogëlimi i numrit të shfrytëzuesve të vendosur në institucionet, nga njëra 
anë, dhe nga ana tjetër parandalohet edhe nevoja për vendosje të reja në institucionet.

Trendi që për çdo vit në Institucion të referohen dhe pranohen shfrytëzues të rinj, bie ndesh 
me politikat e deinstitucionalizimit, të paraparë në “Strategjinë kombëtare për deinstitucionali-
zim në sistemin e mbrojtjes sociale në Republikën e Maqedonisë 2008 – 2018” dhe  paraqet 
mos respektimin e orvatjeve të parapara në Memorandumin për mirëkuptim, të nënshkruar në 
muajin qershor të vitit 200, në mes Ministrisë për punë dhe politikë sociale, Zyrës së UNICEF-it 
dhe Organizatës botërore shëndetësore, sipas cilës nuk do të realizohet pranimi i shfrytëzuesve 
të rinj në institucionet për mbrojtje sociale. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstaton se procesi i ndërprerë i deinstitucionalizimit 
paraqet ri kthimin e sistemit të vjetër të trajtimit institucional të personave me pengesa mentale, 
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i cili është braktisur në të gjitha shtetet e zhvilluara dhe bashkëkohore, dhe që është në kundër-
shtim me të gjitha parimet e respektimit të të drejtave të njeriut dhe të drejtat e personave me 
pengesa mentale, si dhe me politikat dhe orvatjet e arritura në Republikën e Maqedonisë në këtë 
sferë, gjatë 20 viteve të fundit.

Sipas MPN, procesi i tillë paraqet ngecje serioze në fushën e respektimit të të drejtave të 
njeriut për personat të cilët ballafaqohen me pengesa mentale në Republikën e Maqedonisë, dhe 
se nevojiten aktivitete serioze dhe urgjente nga ana e Ministrisë për punë dhe politikë sociale për 
ri aktualizimin e proceseve për deinstitucionalizim dhe ri integrimin në shoqëri të personave të 
cilët ballafaqohen me pengesa mentale. 

Në favor të konkluzionit se procesi i deinstitucionalizimit fare nuk realizohet, flasin edhe 
informacionet e fituara nga të punësuarit në këtë Institucion, të cilët theksuan se tani më katër 
vite, asnjë person nuk është lëshuar nga ky Institucion, dhe në masë plotësuese brengos fakti se 
kohëve të fundit po realizohet praktika retrograde e rikthimit të shfrytëzuesve të cilët kanë qenë 
të lëshuar para më shumë viteve, në suaza të fillimit të realizimit të projektit për deinstitucionali-
zim.  

Konstatimi numër 2: Pranimi i vazhdueshëm i shfrytëzuesve të rinj në këtë In-
stitucion është në kundërshtim me politikën dhe parimin e deinstitucionalizimit, të 
paraparë në “Strategjinë kombëtare për deinstitucionalizim në suaza të sistemit për 
mbrojtje sociale në Republikën e Maqedonisë 2008 – 2018”.

4.1.4. Kushtet materiale

Institucioni publik për mbrojtje sociale Enti Special – “Demir Kapi”, nga aspekti infrastruk-
turorë përbëhet nga dy objekte në të cilët gjenden kapacitetet e vendosjes të dedikuara për 
shfrytëzuesit, një ndërtesë administrative, kuzhinë e posaçme, hapësirë për larjen e rrobave dhe 
hapësirat e magazinës.

Në objektin e parë të vendosjes, gjenden seksionet A, B dhe C, kurse objekti i dytë i ven-
dosjes  është i ashtuquajturi “Objekti i ri”. Mekanizmi Parandalues Nacional, realizoi vizitën e të 
gjithë nën seksioneve që janë në përbërjen e çdo reparti të lartpërmendur, me qëllim të përcak-
timit të kushteve materiale dhe të gjendjes faktike në të gjitha hapësirat në të cilat vendosen 
shfrytëzuesit.

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se parashtrimi i hapësirave është identik në të 
gjitha seksionet në suaza të IP Entit Special – “Demir Kapi”, dhe se çdo seksion përbëhet nga 4 
dhoma gjumi, hapësirën për qëndrim ditor – vend angazhimi, trapezari të improvizuar dhe nyjat 
sanitare.

Nga kontrolli i realizuar në kapacitetet e vendosjes në Repartin A, ekipi i Mekanizmit Paran-
dalues Nacional, konstaton se Reparti i cili para dy viteve ishte i rikonstruktuar, përbëhet nga 
katër nën seksione – А1, А2, А3 dhe А4, të cilët gjenden në përbërjen e një ndërtese, të ndarë 
në dy blloqe në katin përdhes dhe në katin e parë. Seksionet А1 dhe А2, gjenden në katin përd-
hes të objektit, kurse dy seksionet tjera gjenden në katin e parë.

Numri aktual i shfrytëzuesve të vendosur në këtë seksion është 56 persona, prej tyre:
• 13 shfrytëzues të vendosur në nën Repartin А1,
• 15 shfrytëzues të vendosur në nën Repartin А2 
• 14 shfrytëzues të vendosur në nën Repartin А3 dhe
• 14 shfrytëzues të vendosur në nën Repartin А4.

Reparti А
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Dhomat në Repartin А në të gjitha nën repartet janë me nga 17 m2 dhe të njëjtit i përm-
bushin standardet minimale për vendosje hapësinorë, meqenëse në të njëjtit janë të vendosur 
nga tre persona, dhe në dy raste edhe me nga 4 persona. 

MPN konstaton se gjatë vendosjes së shfrytëzuesve nëpër dhoma, në dy nën seksionet e 
para (nën reparti A1 dhe nën reparti A2) nuk është realizuar ndarja përkatëse sipas gjinisë.

Dhomat për qëndrim ditor – dhomat për relaksim janë të pajisura me tv – pranues dhe me 
kondicionerë dhe në të njëjtit shfrytëzuesit e kalojnë pjesën më të madhe të ditës, kurse person-
at përgjegjës këto hapësira i shfrytëzojnë që ti animojnë dhe të komunikojnë me shfrytëzuesit.

Në disa prej hapësirave, MKP konstatoi se një pjesë e krevateve nuk posedojnë dyshekët, 
dhe në vend të tyre ishin të vendosura sfungjerë të skaduar dhe të shqyer si dhe jastëk të vjetër 
dhe të ndotur. 

MPN vërejti se edhe përskaj renovimit të këtij Reparti, një pjesë e mobileve dhe e llaminatit 
në dysheme janë shumë të dëmtuara.

Shfrytëzuesit i pranojnë porcionet ushqimore tre herë në ditë në trapezari të improvizuara, 
të cilat në të gjitha nën seksionet e Repartit A gjenden në korridor në afërsi të drejtpërdrejtë me 
nyjat sanitare. MPN vërejti se në korridoret e seksioneve dhe në pjesën ku realizohet konsumimi 
i ushqimit ndjehet erë e padurueshme e urinës, ka lagështi të madhe, miza dhe insekte të tjera si 
dhe shporta me mbeturina nga ushqimet. Ventilimi i hapësirës realizohet vetëm përmes ajrosjes 
(hapjes së dritareve). 

MPN, konstaton se korridoret nuk i përmbushin as kushtet minimale të domosdoshme 
higjienike dhe hapësinore për konsumim të ushqimit, në veçanti për shkak të faktit se të njëjtit 
gjenden në afërsi të nyjave sanitare që paraqesin burim të sëmundjeve të shumta ngjitëse. 

Fitohet përshtypja e përgjithshme se edhe përskaj të faktit se janë plotësuar standardet 
e domosdoshme minimale për vendosjen e numrit aktual të shfrytëzuesve në këtë seksion, 
prapëseprapë aroma kundërmuese e urinës si dhe niveli i ulët i higjienës, në veçanti në hapësirat 
në të cilat shfrytëzuesit i konsumojmë porcionet ushqimore, si dhe nyjat e pa rregulluara sani-
tare dhe prania e një numri të madh të insekteve, paraqesin indikator të mjaftueshëm se niveli 
i cilësisë së kushteve për qëndrim nuk i përmbush as standardet minimale të domosdoshme për 
institucionin e llojit të tillë.

Gjatë kontrollit të realizuar në kapacitetet e vendosjes në Repartin B, Mekanizimi Paranda-
lues Nacional konstaton se ky Repart përbëhet nga dy nën seksione – B1 dhe B2. 

Numri i shfrytëzuesve të vendosur në këtë Repart është 52, prej tyre:
• 24 shfrytëzues të vendosur në nën Repartin B1,
• 28 shfrytëzues të vendosur në nën Repartin B2.

Në nën Repartin B1, janë të vendosur personat e moshuar që nuk mund të lëvizin, të 
cilët janë të ndarë në 6 dhoma me nga 4 –katër krevate. Dhomat janë me sipërfaqe prej 17 m2 

dhe të njëjtat i përmbushin standardet minimale për vendosje hapësinorë. 
Edhe në këtë nën repart, gjatë vendosjes së shfrytëzuesve nëpër dhoma nuk është reali-

zuar ndarja përkatëse sipas gjinisë, dhe për këtë arsye në disa prej dhomave, së bashku janë 
vendosur shfrytëzuesit e gjinisë mashkullore dhe ato të gjinisë femërore.

 
Në nën Repartin B2, në 6 dhoma me nga 4 krevate janë vendosur:

• 22 fëmijë të palëvizshëm të moshës deri më 18 – tetëmbëdhjetë vjeçare, 
• 6 tinejxherë që janë të vendosur në 2 – dy dhoma në përbërjen e këtij nën 

Reparti. 

Reparti B
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Nga kontrolli i hapësirave, në të cilat janë vendosur fëmijët, ekipi i Mekanizimi Parandalues 
Nacional konstaton se dhomat janë të pastra dhe të rregulluara, me sasi të mjaftueshme të dritës 
ditore dhe se të njëjtat i plotësojnë standardet e parapara minimale për vendosjen e personave, 
duke pasur parasysh faktin se të njëjtit kanë një sipërfaqe prej 17 m2. Por, nyjat sanitare edhe në 
këtë nën seksion janë në një gjendje shumë të keqe, të pa pastruara, me çezma dhe me dushe 
jo funksionale si dhe me tualete të parregulluara.

Një pjesë e Repartit C është i rinovuar, por kjo pjesë akoma nuk shfrytëzohet për vendosjen 
e shfrytëzuesve dhe ajo është e zbrazës, kurse pjesa e mbetur e Repartit është e ndarë në dy 
nën seksione – C1 dhe C2, në të cilat janë të vendosur vetëm shfrytëzuesit e gjinisë mashkullore, 
me pengesa të rënda dhe me pengesa shumë të rënda të zhvillimit mental dhe me manifestime 
të sjelljes agresive, destruktive dhe me sjellje auto destruktive. 

Numri i shfrytëzuesve të vendosur në bllokun C është 23, prej tyre:
• 11 shfrytëzues të vendosur në nën Repartin C1, 
• 12 shfrytëzues të vendosur në nën Repartin C2. 

MPN konstatoi se për shfrytëzuesit në suaza të tërë bllokut kujdeset vetëm 1 defektolog 
dhe 1 infermiere, të cilët janë të pranishëm vetëm në turnin e parë dhe gjithsej 8 përkujdesës, 
me nga 4 për çdo nën seksion, të cilët janë të organizuar në dy turne me nga 12 orë dhe me 
nga 1 në një ndërrim. Për higjienën në bllokun kujdeset vetëm një mirëmbajtës i higjienës, i cili 
punon vetëm në turnin e parë.

Çdo nën seksion është i vendosur në katin e veçantë dhe përbëhet nga dy dhoma të fjetjes, 
dhomën për qëndrim gjatë ditës – vend për relaksim, dhomën për përkujdesuesit dhe tualetin 
dhe banjën. Ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional, konstaton se në të dy seksionet, në çastin 
e realizimit të vizitës u has në ambiente ngulfatëse dhe të pa ajrosura, me aromë të theksuar 
kundërmuese të urinës. 

Nën Reparti C1 gjendet në katin e parë dhe gjatë kontrollimit të hapësirave u konstatua se 
në dhomat e fjetjes ka gjithsej 11 krevate, prej tyre 6 krevate gjenden në një dhomë të fjetjes, 
e cila ka sipërfaqen prej 23 m2, kurse 5 krevatet e mbetura gjenden në dhomën tjetër të gjumit, 
e cila është me një sipërfaqe prej 22 m2. 

Nën Reparti C2, gjendet në katin e dytë të objektit dhe gjatë kontrollimit të hapësirave u 
konstatua se një krevat është i vendosur në dhomën e dedikuar për qëndrim gjatë ditës, kurse 
në dhomat e gjumit ka gjithsej 11 krevate, prej tyre 6 krevate gjenden në njërën dhomë të gju-
mit, e cila është me sipërfaqe prej 34,5 m2, kurse 5 krevatet tjera gjenden në dhomën e dytë të 
gjumit, e cila është me një sipërfaqe prej 22,5 m2.

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstaton se kushtet në nën Repartin C1 kra-
has seksioneve janë më të pavolitshme, përkatësisht me inventar jo përkatës, aromë 
kundërmuese, ajër ngulfatës, nyja të shkatërruara sanitare, prezencë e një numri 
të madh të insekteve, në asnjë rast nuk i përmbushin standardet e përcaktuara për 
vendosjen e kësaj kategorie të personave, e as standardet lidhur me mirëmbajtjen 
e higjienës në këto hapësira.

Reparti C
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Nga kontrolli i realizuar në të ashtuquajturin “Objekti i ri”, ekipi i Mekanizimit Parandalues 
Nacional konstaton se i njëjti shtrihet në 2 – dy kate, me sa vijon:

• në katin e parë gjendet 1 – një dhomë e ambulancës, 
• 1 hapësirë e dedikuar për defektologët,
• 1 trapezari, 
• 1 punëtori kreative, dhe 
• 2 apartamente.

Në katin e dytë gjenden 4 apartamentet tjera. Karakteristike për tërë objektin është prania 
e madhe e lagështisë, dhe në veçanti brengos fakti se lagështia është e pranishme në afërsi të 
drejtpërdrejtë me instalimet elektrike, gjë që çon në konstatimin për mundësin e shfaqjes së 
rrezikut të drejtpërdrejtë të pasojave më serioze të dëmshme. 

Në këtë objekt, janë vendosur shfrytëzuesit e dy gjinive, me pengesa të rënda dhe me 
pengesa shumë të rënda të zhvillimit mental.

Numri i përgjithshëm i shfrytëzuesve në çastin e vizitës ishte 96 persona, prej tyre:
• 42 shfrytëzues janë vendosur në apartamentin 1 dhe 2, të cilët gjenden në katin 

e parë, 
• 54 shfrytëzues të tjerë, janë vendosur në 4 apartamentet e tjera, që gjenden në 

katin e dytë.
Për shfrytëzuesit e vendosur në këtë objekt, kujdesen gjithsej 12 përkujdesës, të cilët janë 

të organizuar me nga tre prej tyre në një turn, kurse pjesa e mbetur e personelit, i cili është i 
pranishëm vetëm në turnin e parë, përfshin 2 - dy defektologë, 2 – dy fizio-terapeut, 1 – një 
infermiere, 1 – një edukatorë dhe 1 – një instruktorë. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstaton një mbi ngarkim numerik nëpër apartamentet 
e katit të parë, meqenëse dhomat e gjumit me një sipërfaqe prej 15 m2 ishin të vendosura me 
nga katër krevate, gjithashtu ishin të vendosura krevate edhe në hapësirat e dedikuara për 
qëndrim gjatë ditës. 

Në apartamentet e katit të dytë, ekzistojnë gjithsej 11 shfrytëzues të cilët janë në karroce 
invalidor. Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, konstaton se këtyre shfrytëzuesve, të cilët 
janë të pa lëvizshëm ose gjysmë të lëvizshëm, në masë të konsiderueshme u është vështirësuar 
qasja deri te hapësira e jashtme e dedikuar për shëtitje dhe deri te salla për terapi fizike, që 
gjendet në pjesën e bodrumit të objektit, nëse merret parasysh fakti se ashensori një periudhë 
të gjatë kohore nuk funksionon. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, konsideron se në këtë mënyrë kufizohet liria dhe hapësira 
e lëvizjes së kësaj kategorie të shfrytëzuesve, dhe për këtë arsye është e domosdoshme që në 
afat sa më të shkurtër kohorë ashensori të vihet në funksion.

Tualetet në dy katet e objektit të ri janë të pozicionuar në mënyrë të njëjtë, dhe secili prej 
apartamenteve është i furnizuar me tualet të posaçëm. Gjendja lidhur me higjienën dhe mirëm-
bajtjen e tualeteve është identike në çdo njërin prej tualeteve, të njëjtit janë të papastër, pa 
dyer, me kazanë dhe me guaca tualeti të thyera, me gypa me korrozion, me mungesë të dusheve 
ose me dushe të thyer dhe të pa mirëmbajtur dhe etj.

Konstatimi numër 3: Kushte jo përkatëse, jashtë të gjitha standardeve, në të 
cilat shfrytëzuesit konsumojnë ushqimin, i cili shërbehet në trapezari të improvi-
zuara që gjenden nëpër korridoret, menjëherë afër nyjave sanitare, gjë që paraqet 
rrezik real për bartjen e infeksioneve dhe të sëmundjeve ngjitëse.

Konstatimi numër 4: Aromë e padurueshme dhe kundërmuese e urinës, nivel i 
ulët i higjienës, gjendje e keqe e nyjave sanitare dhe tualetet jo funksionale, shfaqja 
e një numri të madh të insekteve, lagështisë dhe etj., gjë që ndikon mbi kushtet 

Objekti i ri
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tejet të pavolitshme për qëndrim, të cilat nuk i përmbushin as standardet minimale 
të domosdoshme për funksionimin e institucionit të llojit të tillë.

Konstatimi numër 5: Mungesa e dyshekëve përkatës, i mbulesave dhe i jastëkëve 
të pastër në një pjesë të hapësirave, në veçanti në Repartin C, si dhe inventari i 
dëmtuar edhe atë dollapët për ruajtjen e rrobave, tryeza dhe karrige të cilat janë të 
dëmtuar dhe jo funksional. 

Konstatimi numër 6: Shfaqja e morrave te shfrytëzuesit, gjë që paraqet rrezik 
real për shëndetin e tyre, përkatësisht burim të sëmundjeve ngjitëse, shfaqja e një 
numri të madh të insekteve, në të gjitha pjesët e Entit Special, duke përfshirë këtu 
edhe kuzhinën.

Përskaj kapaciteteve të vendosjes në suaza të Institucionit, ekipi i Mekanizmit Parandalues 
Nacional realizoi kontroll edhe në hapësirën e dedikuar për larjen e rrobave, më pas kontrollin 
e hapësirës së jashtme të oborrit të Institucionit, kontrollin e sallës për terapi fizikale, si dhe 
kontrollin e kuzhinës dhe të hapësirave të dedikuara për magazinim. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se në hapësirën e dedikuar si magazinë, ruhen 
mjetet për mirëmbajtjen e higjienës në institucion, mjetet për mirëmbajtjen e higjienës person-
ale të shfrytëzuesve, rrobat e dhëna si donacion, inventari i imët dhe pjesët rezerve, të cilat ishin 
të radhitura në mënyrë të rregullt. 

Salla për terapi fizikale, si hapësirë shumë e rëndësishme për shfrytëzuesit, për shkak të 
mungesës për qasje nga ana e shfrytëzuesve për të cilët ajo është e dedikuar (shkaku – mos 
funksionimi i ashensorit), është ri dedikuar edhe praktikisht funksionon si hapësirë e maga-
zinimit, në të cilën ruhen rezerva të dyshekëve të rinj dhe inventari tjetër.

Konstatimi numër 7: Pamundësia për realizimin përkatës të terapisë fizikale, 
për shkak se salla për terapi fizikale gjendet jashtë përdorimit, dhe terapia realizo-
het në hapësirat e vendosjes. 

Kuzhina në të cilën për çdo ditë përgatitet ushqimi i dedikuar për shfrytëzuesit dhe maga-
zina në të cilën deponohen rezervat e ushqimit, janë fizikisht të ndara nga objektet në të cilat 
gjenden kapacitetet e vendosjes. Largësia e tillë hapësinore, në veçanti largësia nga hapësira e 
ashtuquajtur si “Objekti i ri), shkakton vështirësi gjatë distribuimit të ushqimit të përgatitur deri 
shfrytëzuesit, nëse merret parasysh fakti se përkujdesuesit të cilët janë me nga tre në një turn, 
dhe të njëjtit janë të detyruar që të realizojnë përkujdesjen e rreth 100 shfrytëzuesve, të njëjtit 
janë të detyruar për shërbimin e çdo porcioni të ushqimit, disa herë të shkojnë dhe të kthehen 
deri në kuzhinë, e cila është larg më shumë se 60 metro. 

Nga kontrolli i realizuar në kuzhinën e Institucionit, ekipi i Mekanizmi Parandalues Nacional 
konstaton se kuzhina zë një hapësirë të madhe dhe se ajo është e furnizuar me aparate të 
mjaftueshme të kuzhinës, por se pjesa më e madhe e tyre është jo funksionale. Gjithashtu, 
mungon ventilimi përkatës dhe higjiena nuk është në nivel të kënaqshëm. 

U realizua edhe kontrolli i librezave sanitare të punësuarve në kuzhinë, prej tyre u kon-
statua se atyre bëhen kontrolle të rregullta mjekësore.

Konstatimi numër 8: Në kuzhinë, higjiena nuk është në nivelin e duhur, mungon 
ventilimi përkatës, mungojnë aparatet e kuzhinës, dhe pjesa e më e madhe e aparat-
eve ekzistuese janë në gjendje jo funksionale, gjë që në masë të konsiderueshme e 
vështirëson përgatitjen e ushqimit. 

Hapësirat tjera
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4.1.5. Realizimi i të drejtave të shfrytëzuesve

Mekanizmi Parandalues Nacional, gjatë kohës së vizitës nuk vërejti gjendje të cilat drejt-
përdrejtë do të udhëzonin në konstatimin se zbatohet maltretimi fizik ose psikik i shfrytëzue-
sve, e as që pranoi ankesa në lidhje me raportin e të punësuarve ndaj shfrytëzuesve. Por, 
prapëseprapë kushtet e pavolitshme materiale dhe niveli i ulët i higjienës, në korrelacion me 
numrin e pamjaftueshëm të të punësuarve, paraqesin një indikatorë që flet se niveli i cilësisë 
së kushteve për qëndrim, nuk i plotësojnë standardet minimale të domosdoshme të cilat duhet 
ti përmbush një institucion i llojit të tillë, dhe që ndikon që trajtimin që fitojnë shfrytëzuesit të 
kualifikohet si jo përkatës dhe si veprim nënçmues dhe degradues. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstaton se njëri prej faktorëve kryesor të rrezikut të 
cilët ndikojnë mbi cilësinë e trajtimit dhe mbi nivelin e realizimit të të drejtave të shfrytëzuesve, 
është edhe numri i personave të punësuar të cilët duhet të kujdesen për shfrytëzuesit dhe në 
përgjithësi për funksionimin dhe menaxhimin me Institucionin.

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se për shkak të mungesës së përkujdesësve, 
nuk respektohet as lista javore për larje, dhe sipas pohimit të punësuarve tani më ekziston një 
praktikë e zakonshme që shfrytëzuesit të lahen nga personat të cilët janë të përkujdesur në 
suaza të Institucionit, ose nga përkujdesës të gjinisë së kundërt.  

Gjatë kohës së realizimit të vizitës, Mekanizmi Parandalues Nacional nga kontrolli i drejt-
përdrejtë i realizuar konstatoi se gjatë vendosjes së shfrytëzuesve, në disa prej seksioneve nuk 
mbahet llogaria për gjininë, duke pasur parasysh faktin se në pjesën më të madhe të hapësirave 
ishin të vendosur persona të gjinive të kundërta, gjë që është në kundërshtim me Programin për 
aktivitetet e Entit Special – “Demir Kapi”, ku qartë është paraparë se vendosja e shfrytëzuesve 
realizohet „përmes pranimit dhe përcaktimit të grupeve në pajtim me gjininë, moshën 
dhe karakteristikat psiko – fizike”.

Konstatimi numër 9: Në të gjitha pjesët e institucionit, me përjashtim të 
Repartit C, nuk realizohet ndarja e shfrytëzuesve sipas gjinisë, ashtu që në një hapë-
sirë qëndrojnë persona edhe të gjinisë mashkullore edhe ata të gjinisë femërore. 
Shpërndarja e këtillë është në kundërshtim me Programin dhe aktivitetet e Entit 
Special “Demir Kapi”.

Mekanizmi Parandalues Nacional, si problem eklatant të cilin e regjistroi gjatë realizimit të 
vizitës, e veçon mos funksionimin e ashensorit në të ashtuquajturin “Objekti i ri” dhe me këtë, 
pjesës më të madhe të shfrytëzuesve të vendosur në katin e dytë të objektit (shfrytëzues gjysmë 
të lëvizshëm dhe të palëvizshëm) iu pamundësohet qasja deri te terapia okupacionale, terapia 
fizikale dhe deri në hapësirën e jashtme për shëtitje.  

Në masë shtesë brengos fakti se ky problem është regjistruar edhe gjatë kohës së vizitës 
së mëparshme nga ana e Mekanizmit Parandalues Nacional në këtë Institucion dhe se, edhe 
përskaj rekomandimeve të dhëna për tejkalimin urgjent të këtij problemi, gjendja ka mbetur e 
pandryshuar. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, sërish thekson se në këtë mënyrë kufizohet liria dhe 
hapësira e lëvizjes së shfrytëzuesve dhe për këtë arsye nevojitet që në një afat sa më të shkurtër 
kohorë, ashensori të vihet në funksion, si dhe të zhvillohen moduset alternative me të cilat pa 
pengesa do tu mundësohet qasja shfrytëzuesve deri te hapësirat e lartpërmendura, si dhe dalja 
e pa penguar në oborrin e Entit.

Konstatimi numër 10: Ashensori me vite të tëra në të kaluarën është jo funk-
sional, për këtë arsye shfrytëzuesit nuk janë në gjendje që ta realizojnë të drejtën e 
tyre për shëtitje në hapësirë të hapur dhe në këtë mënyrë ata mbeten të robëruar në 
hapësirat e katit në suaza të “Objektit të ri”

Trajtimi
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Mekanizmi Parandalues Nacional, gjithashtu sërish e përkujton Ministrinë për punë dhe 
politikë sociale se në pajtim me parimin për “adaptim racional” të Konventës së KB për të drejtat 
e personave me pengesa, shteti është i obliguar që të siguroj modifikime përkatëse dhe të 
domosdoshme, nëse nevojitet një gjë e tillë në raste të caktuara, me qëllim që personave me 
pengesa tu sigurohet realizimi i të drejtave të njeriut dhe liritë themelore në bazë të barabartë 
me të tjerët. Kjo nënkupton se është një detyrim për shtetin (Ministrinë për punë dhe politikë 
sociale dhe të drejtorisë së Entit) që të realizojnë ndryshime përkatëse në procedurat dhe në 
parashtrimin fizik në suaza të kapaciteteve të vendosjes, nëse të njëjtit nuk paraqesin barë jo 
proporcionale ose barë jo adekuatee.

Në këtë drejtim, Mekanizmi Parandalues Nacional konsideron se funksionimi pa pengesë 
dhe i vazhdueshëm si dhe shfrytëzimi i ashensorit nuk paraqet barë jo proporcionale dhe se një 
gjë e tillë paraqet adaptim racional të nevojave të shfrytëzuesve. Evitimi i vazhdueshëm i nevojës 
për ndërmarrjen e masave në drejtim të përmbushjes dhe respektimit të parimit për adaptim 
racional, mund të shkaktoj “de facto” privimin nga liria dhe krijimin e kushteve të jetës, të cilat 
mund të çojnë deri në trajtim brutal, jonjerëzor ose nënçmues.

Për nevojat mbrojtjes shëndetësore të shfrytëzuesve në IP Enti Special “Demir Kapi”, në 
nivel vjetor janë të siguruara 1.500.000,00 denarë (të dhëna gojore), që paraqet një buxhet 
minimal për këtë institucion të llojit të tillë dhe me një kapacitet të tillë, përkatësisht rritja e 
buxhetit për mbrojtje shëndetësore paraqet një çështje të natyrës urgjente për organet kom-
petente.

Në suaza të institucionit, në marrëdhënie të rregullt pune është një mjek, i cili menjëherë 
pas punësimit është udhëzuar në specializime për neurologji, dhe i njëjti është i obliguar që të 
vij në institucion një herë në javë. 

Shërbimet e mbrojtjes primare shëndetësore, janë siguruar me caktimin e mjekut amë 
nga Demir Kapia për të gjithë shfrytëzuesit, me kontratë për angazhim të personit për punë të 
kohëpaskohshme dhe për punë të përkohshme, i cili është i detyruar që në Entin të vijë para ose 
pas përfundimit të orarit të punës në Institucionin privat shëndetësorë ku është punësuar, një 
herë në javë ose sipas nevojës me thirrje.

Përskaj mjekut amë, Institucioni ka lidhur kontratën për angazhim të personit për punë të 
kohëpaskohshme dhe për punë të përkohshme me mjekun – neuro-psikiatër nga Gjevgjelia, i 
cili është i detyruar që të sigurojë ndihmën shëndetësore për shfrytëzuesit e vendosur në IP Enti 
Special “Demir Kapi” 3 (tre) herë në muaj, dhe sipas nevojës edhe me thirrjen e tij. 

Enti nuk ka lidhur kontratën me stomatologun dhe me gjinekologun – specialist, ashtu siç 
ishim të njoftuar, për shkak të mos interesimit të punëtorëve shëndetësorë për angazhim pune 
në këtë lloj të institucionit. 

Mbrojtja e përditshme shëndetësore, realizohet edhe nga ana e infermiereve, të cilat janë 
përgjegjëse për ndarjen e terapisë.

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstaton se numri prej 66 përkujdesësve të cilët janë të 
angazhuar në suaza të Institucionit, është i pamjaftueshëm për përkujdesjen e 227 shfrytëzue-
sve, nëse merret parasysh fakti se puna e tyre është e organizuar në turne dhe se në kompeten-
cat e tyre është përkujdesja e përditshme e shfrytëzuesve. 

Si problem plotësues lidhur me personelin, shfaqet gjatë kohës së shfrytëzimit të pushi-
meve vjetore ose të pushimeve mjekësore. Përkatësisht, Mekanizmi Parandalues Nacional gjatë 
realizimit të vizitës në të ashtuquajturin “Objekti i ri” konstatoi se për 96 shfrytëzues, në një turn 
kujdesen vetëm 3 përkujdesës, gjë që vetvetiu flet për pamundësinë faktike që ti përmbushin 
të gjitha obligimet e parapara në Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës, dhe kjo në 

Mbrojtja shëndetësore
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mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon mbi (mungesën) cilësinë e shërbimeve që i pranojnë shfrytë-
zuesit në këtë Institucion.

Konstatimi numër 11: IP Enti Special “Demir Kapi” ballafaqohet me probleme 
lidhur me mungesën e mjekut i cili do të ofroj mbrojtjen primare shëndetësore, dhe 
në të njëjtën kohë, Institucioni u është ekspozuar shpenzimeve plotësuese për an-
gazhimin e mjekut amë nga jashtë. Numri prej 66 përkujdesës është një numër i 
pamjaftueshëm për ofrimin e kujdesit të përditshëm të shfrytëzuesve. Neuro – psiki-
atri në Institucion është i pranishëm kohë pas kohe, kurse Institucioni nuk ka lidhur 
kontratë për angazhimin e stomatologëve dhe nuk ka të punësuar gjinekolog.  

Në lidhje me mënyrën e realizimit të mbrojtjes shëndetësore, Mekanizmi Parandalues Na-
cional vlerëson se është e domosdoshme që të sigurohet mbrojtja e rregullt dhe permanente, 
kurse vizitat duhet të realizohen më shpesh.

Punëtori social i cili është i punësuar prej para dy viteve, ka siguruar dokumentacionin 
për mbrojtje të rregullt shëndetësore për pothuajse të gjithë personat e vendosur në këtë In-
stitucion, që paraqet një hap të rëndësishëm për përmirësimin e mënyrës së udhëheqjes së 
evidencës për mbrojtje shëndetësore të shfrytëzuesve.

Ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional, realizoi biseda me disa persona të vendosur në 
suaza të Institucionit, gjatë kësaj të gjithë personat deklaruan se janë të kënaqur nga raporti 
i personave të punësuar, si dhe kanë qasje përkatëse deri te të gjithë personat e punësuar në 
pajtim me nevojat e tyre. Nuk u regjistruan raste të dhunës, as nga ana e të punësuarve e as 
nga shfrytëzuesit.

U realizuan biseda edhe me personelin mjekësorë – infermierët, si dhe me punëtorin so-
cial. Nga kontrolli i dokumentacionit, Mekanizimi Parandalues Nacional konstatoi se personeli 
mjekësor në mënyrë mjaftë të rregullt e realizon pjesën mjekësore dhe administrative të punës, 
por se mbi efikasitetin e shërbimit shëndetësor, negativisht ndikon mungesa e buxhetit i sepa-
ruar, si dhe statusi i pa definuar i tyre – nuk u pranohet arsimimi sipëror i infermiereve.

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se personave të gjinisë femërore u jepet mjete 
të kontracepsionit, dhe nga kontrolli i dokumentacionit mjekësor ishte evidente se personave me 
pa aftësi pune, mjetet e kontracepsionit u ndahen vetëm nëse është siguruar pëlqimi me shkrim 
nga ana e kujdestarit.

Sipas dokumentacionit, të gjithë personat gjatë pranimit në institucion janë kontrolluar, 
dhe se kontrolli i shfrytëzuesve është realizuar edhe në rastet e nevojës urgjente. Evidente nga 
kontrolli i realizuar ishte se udhëhiqet dokumentacion përkatës shëndetësor, si për rastet akute, 
ashtu edhe për nevojat e të sëmurëve me sëmundje kronike. 

Për nga aspekti i qasjes së terapisë, Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se për per-
sonat me sëmundje kronike është siguruar pjesa më e madhe e terapisë. Është regjistruar rasti i 
diagnostifikimit të rregullt dhe sigurimi i trajtimit afatgjatë për personin i cili vuan nga sëmundje 
serioze, gjatë kësaj në kohë dhe në mënyrë adekuate është siguruar trajtimi i rekomanduar 
kirurgjik dhe kemo-terapia. Nuk është vërejtur ndonjë person me dekubite, që paraqet një 
indikatorë për kujdesin e mirëfilltë nga ana e personelit të Entit ndaj personave të të vendosur.

Mekanizmi Parandalues Nacional, realizoi edhe kontrolle në Ambulancën, gjatë kësaj kon-
statoi se ambulanca përbëhet nga dy dhoma të bashkuara, në të njëjtat evidentohen instru-
mentet themelore për mbrojtje shëndetësore (aparati për matjen e tensionit të gjakut, aparati 
për EKG, inhalatori, aspiratori, bombola për oksigjen). Në suaza të sistemit për mbrojtje shënde-
tësore, ekziston edhe laboratori i cili është mjaftë i vjetër dhe i cili siguron vetëm ekzaminimet 
bazike laboratorike. Është evidentuar edhe furnizimi solid me barëra, edhe përskaj mungesës së 
disa barërave më specifike, të cilët janë me çmim më të lartë.

Mekanizmi Parandalues Nacional, regjistron se Institucioni publik ballafaqohet me problemin 
e transportit të shfrytëzuesve të shërbimeve, meqenëse nuk funksionon automjeti i ambulancës, 
i cili është në gjendje jo funksionale, dhe për të njëjtin është i domosdoshëm servisi përkatës.
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Sa i përket ushqimit të cilin e konsumojnë shfrytëzuesit në IP Enti Special “Demir Kapi”, 
ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional kontrolloi menynë mujore – listën e ushqimeve të cilat 
përgatiten për ti ushqyer shfrytëzuesit e Institucionit. Menyja është përpiluar nga gjellëbërësi 
kryesor në pajtim me infermieren kryesore, të nënshkruar dhe të lejuar nga drejtori i IP Enti 
Special “Demir Kapi”.

Nga të punësuarit në këtë Institucion, Mekanizmi Parandalues Nacional fitoi informacionin 
se sa i përket ushqimit, tentohet që të respektohet menyja e paraparë dhe tu ndahet shfrytë-
zuesve e gjithë ajo që është paraparë si ushqim për të njëjtit.

Megjithatë, Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se në ushqim mungonin pemët dhe 
perimet edhe pse ishte evidente se në magazinë kishte sasi të mjaftueshme të produkteve të 
ndryshme, në pajtim me nevojat e shfrytëzuesve në nivel javor.

Konstatimi numër12: Mungesa e produkteve të freskëta në ushqimin që u nda-
het shfrytëzuesve, siç janë pemët dhe perimet, qumështi dhe prodhimet e qumështit, 
edhe pse të njëjtit janë paraparë në pajtim me Menynë ditore të ushqimeve.

Ushqimi

4.1.6. Animimi i shfrytëzuesve
Në pajtim me Programin vjetor të aktiviteteve të Institucionit, në suaza të kompetencave të 

parapara të Shërbimit për vendosje, përkujdesje, mbrojtje shëndetësore dhe rehabilitim, bëjnë 
pjesë edhe aktivitete që kanë për qëllim socializimin dhe integrimin e shfrytëzuesve në mjedisin 
e drejtpërdrejtë dhe në mjedisin më të gjerë social. Në këtë drejtim, secili prej seksioneve të 
këtij Shërbimi, në aktivitetet e veta programore ka paraparë strukturimin e kohës së lirë si dhe 
realizimin e aktiviteteve me shfrytëzuesit, me qëllim të fisnikërimit të jetës kulturore – argëtuese, 
përmes aktiviteteve të planifikuara në nivel mujor, dhe të cilët duhet të realizohen gjatë tërë vitit.

Nga bisedat me personat e punësuar në Institucion, Mekanizmi Parandalues Nacional mori 
informata se kohë pas kohe organizohen ekskursione në mjedisin e afërt, sipas mundësive të 
edukatorëve dhe në varësi nga aspektet e volitshmërisë së terrenit, dhe në të njëjtën kohë në 
varësi prej nivelit të arritur të adaptimit social, një pjesë e shfrytëzuesve dërgohen në vizita të 
shfaqjeve lokale teatrale dhe në manifestime të ndryshme kulturore. 

Por, prapëseprapë nga bisedat me personat zyrtarë, Mekanizmi Parandalues Nacional kon-
statoi se disa vite në të kaluarën, pothuajse fare nuk organizohen punëtori dhe aktivitete me të 
cilat do të kontribuohet për zhvillimin e disa prej aftësive të shfrytëzuesve të shërbimeve të Entit.

Konstatimi numër 13: Mungojnë aktivitetet sportive, kreative dhe edukative, si 
dhe më shumë ekskursione të organizuara dhe vizita të manifestimeve të karakterit 
kulturorë – argëtues. Shfrytëzuesit nuk janë të kyçur në kurrfarë aktivitete punuese, 
përkatësisht në aktivitete okupuese në pajtim me aftësitë e tyre fizike dhe mentale.

4.1.7. Aspekti i vdekshmërisë në IP Enti Special “Demir Kapi”

Nga kontrolli i dosjeve mjekësore dhe personale të shfrytëzuesve, Mekanizmi Parandalues 
Nacional konstaton se gjatë vitit 2016 ka ndërruar jetën 6 shfrytëzues, prej tyre 4 shfrytëzues 
kanë ndërruar jetë në vetë Institucionin, kurse 2 shfrytëzues kanë ndërruar jetë në institucionet 
shëndetësore (një shfrytëzues ka ndërruar jetë në klinikat në Shkup, kurse shfrytëzuesi tjetër 
ka ndërruar jetë në spitalin e Velesit). Për dallim nga institucionet shëndetësore ku vdekja e 
çdo pacienti në veçanti duhet të analizohet nga kolegjiumi profesional i institucionit në të cilin 
pacienti ka ndërruar jetën, Institucioni publik Enti Special – “Demir Kapi”, nuk është i obliguar 
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me detyrim të posaçëm që të kërkoj të realizohet obduksioni mbi shfrytëzuesit i cili ka ndërruar 
jetën në suaza të Institucionit. 

Konstatimi numër 14: Gjatë 5 viteve të fundit, mbi asnjërin prej shfrytëzuesve 
të cilët kanë ndërruar jetë në këtë Institucion nuk është realizuar obduksioni, as me 
kërkesë të Institucionit, e as me kërkesë të qendrave për punë sociale, në bazë të 
aktvendimit të cilëve realizohet vendosja e shfrytëzuesve në këtë Institucion, e as në 
kërkesë përkujdesuesve të emëruar kujdestarë të shfrytëzuesve që kanë ndërruar 
jetë, aftësia punuese e të cilëve iu është humbur. 

4.1.8. Rekomandime dhe veprimi në lidhje me rekomandimet 
e dhëna

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional në lidhje me gjendjet e konstatuara 
përpiloi Raport të posaçëm me rekomandime përkatëse, të cilat i dorëzoi deri te Ministria për 
financa, Ministria për punë dhe politikë sociale, si dhe deri te IP Enti Special “Demir Kapi”.

Nga përgjigjet e pranuara nga Ministria për punë dhe politikë sociale dhe nga IP “Enti 
Special “Demir Kapi”, mund të konstatohet niveli i implementimit të rekomandimeve të dhëna.

Nga Ministria për financa, akoma nuk është pranuar përgjigje në lidhje me Raportin e 
posaçëm të dorëzuar, në lidhje me vizitën e rregullt në IP për mbrojtje sociale Enti Special – 
“Demir Kapi”.

Pasqyra 
e rekomandimeve dhe përgjigjeve sipas rekomandimeve të dhëna

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit 

 K
on

st
at

im
in

 n
r.1

Ministria për financa dhe Ministria për 
punë dhe politikë sociale, të veprojnë 
në pajtim me Kërkesat për realizimin 
e punësimeve të reja në IP Enti Special 
“Demir Kapi” dhe me këtë të mundëso-
jnë punësimin plotësues të kuadrove të 
nevojshme.

Në pajtim me Planin vjetor për punësime, 
punësimet e reja duhet të realizohet edhe 
në bazë të së drejtës së realizuar për pen-
sion të pleqësisë, dhe në bazë të punësi-
meve të reja, me qëllim të realizimit të 
veprimtarisë në suaza të Institucionit. 
Ministria për shoqëri informatike dhe 
administratë ka dhënë mendim pozitiv në 
lidhje me Planin vjetor për punësime gjatë 
vitit 2017, në pajtim të cilit gjatë vitit 2017-
të planifikohen 42 punësime të reja.

Tabela nr.23
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Pasqyra 
e rekomandimeve dhe përgjigjeve sipas rekomandimeve të dhëna

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit 

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.2

Është e domosdoshme që procesi i dein-
stitucionalizimit të vazhdojë, Ministria 
për punë dhe politikë sociale dhe Enti 
Special të ndërmarrin aktivitete konkrete 
për përgatitjen dhe vendosjen e shfrytë-
zuesve në familjet e tyre biologjike ose 
në ndonjë trajtë tjetër të mbrojtjes jashtë 
institucionale, në mënyrë aktive të real-
izohen masat për realizim të deinstitu-
cionalizimit. 

Nga numri i përgjithshëm i shfrytëzue-
sve të cilët deri më tani janë vendosur në 
njësitet banesore për jetë të organizuar me 
përkrahje, 58 shfrytëzues janë nga IP Enti 
Special “Demi Kapi”. Me qëllim të realizi-
mit të vazhdueshëm të procesit të dein-
stitucionalizimit, gjatë vitit 2015 nga ana e 
MPPS është përpiluar Plani i veprimit për 
zgjerimin e rrjetit të njësive banesore (për 
10 vitet e ardhme), konform të cilit planifi-
kohet përfshirja e 105 personave të rinj me 
pengesa të zhvillimit mental, nga të gjitha 
institucionet e llojit të tillë në Republikën e 
Maqedonisë. 

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.3

Të sigurohen trapezari në vende për-
katëse, në të cilat shfrytëzuesit do të 
konsumojnë ushqimin, në kushte të cilat 
do ti përmbushin standardet themelore 
sanitare, hapësinore dhe shëndetësore, 
me qëllim të evitimit të rrezikut për 
bartjen e infeksioneve dhe sëmundjeve 
ngjitëse.

Për shkak të mungesës së trapezarisë në 
bllokun A, shfrytëzuesit e këtij blloku ush-
qimin do ta konsumojnë në hapësirat për 
qëndrim ditorë.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.4

Të përmirësohet niveli i higjienës dhe 
gjendja në nyjat sanitare, si dhe kushtet 
materiale marrë në përgjithësi në suaza 
të Institucionit, përmes renovimit të In-
stitucionit dhe përmes punësimit të më 
shumë mirëmbajtësve të higjienës.

Në pajtim me Planin Vjetor për punësime 
në këtë Institucion, tani më janë parash-
truar kërkesa për punësimin e më shumë 
mirëmbajtësve të higjienës, për të cilët po 
pritet leje nga MPPS dhe sigurimi i mjeteve 
nga MF.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.5

Nevojitet pajisja e hapësirave për 
vendosje me inventar të ri, duhet të 
zëvendësohen dollapët jo funksional, 
tryezat dhe karriget si dhe të realizohet 
vendosja e dyshekëve dhe jastëkëve të 
rinj dhe mbulesa të pastra.

Me planin vjetor për furnizime publike për 
vitin 2017, Institucioni do të parashikoj 
mjete për furnizimin e dollapëve, karri-
geve, jastëkëve dhe mbulesave, dhe për këtë 
gjithashtu pritet leje nga MPPS.
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Pasqyra 
e rekomandimeve dhe përgjigjeve sipas rekomandimeve të dhëna

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit 

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.6

Me rregull të realizohet deratizimi, dez-
infektimi dhe dezinfektimi në të gjitha 
hapësirat, dhe me këtë do të mënjano-
het prania e insekteve si dhe dukuria e 
sëmundjeve dhe infeksioneve ngjitëse

Institucioni me rregull realizon deratizi-
min, dezinfektimin dhe dezinfektimin e të 
gjitha hapësirave.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.7

Urgjentisht të funksionalizohet salla për 
terapi fizikale, me qëllim të realizimit të 
trajtimit përkatës mjekësorë.

Salla për terapi fizikale, tani më është funk-
sionalizuar për punë me shfrytëzuesit.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.8

Të rritet niveli i higjienës dhe mirëm-
bajtja e hapësirës së kuzhinës, si dhe 
të riparohen aparatet ekzistuese dhe të 
realizohet furnizimi i aparateve të reja 
të kuzhinës, dhe të riparohet sistemi i 
ventilimit.

Në lidhje me mirëmbajtjen e higjienës, të 
punësuarit në kuzhinë (numri i të cilëve 
gjithashtu është i zvogëluar) maksimalisht 
angazhohen për realizimin e këtij rekoman-
dimi, kurse për nga aspekti i pajisjes me 
aparate të reja të kuzhinës, nevojitet leje për 
transferim të mjeteve nga MPPS. 

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.9

Të realizohet ri përcaktimi i shfrytë-
zuesve në hapësirat në suaza të Entit 
dhe vendosja të realizohet në pajtim me 
Programin për aktivitetet e Entit Special 
“Demir Kapi” dhe në këtë drejtim në një 
hapësirë të qëndrojnë personat e gjinisë 
së njëjtë.

Institucioni ndërmerr aktivitete për zhven-
dosjen e shfrytëzuesve, në suaza të mundë-
sive hapësinore.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.1
0 Të funksionalizohet ashensori, që 

shfrytëzuesit të mund ta realizo-
jnë të drejtën për shëtitje dhe atyre tu 
mundësohet qasje më e lehtë deri te salla 
për terapi fizikale.

Institucioni po i ndërmerr masat për funk-
sionalizimin e ashensorit dhe në rrjedhë 
janë procedurat për furnizimin e pjesëve 
përkatëse.
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Pasqyra 
e rekomandimeve dhe përgjigjeve sipas rekomandimeve të dhëna

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit 

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.1
1

Në një afat më të shkurtër kohorë të 
punësohet mjeku në suaza të Institu-
cionit, i cili do të jetë i pranishëm për 
çdo ditë dhe i cili do ti përmbush nevojat 
për mbrojtje primare shëndetësore të 
shfrytëzuesve, dhe në të njëjtën kohë të 
ri shqyrtohet rasti me mjekun e pu-
nësuar për momentin e dhënë. Nevojitet 
prania e përditshme e neuro – psikiatrit 
dhe angazhimi i stomatologut, i cili do 
të kujdeset për shëndetin dental dhe për 
higjienën e shfrytëzuesve, gjithashtu 
nevojitet edhe gjinekologu i cili do të 
kujdeset për shëndetin e shfrytëzuesve të 
gjinisë femërore. 

Mjeku i punësuar, me marrëveshje ka anu-
luar kontratën për punësim, kurse Institu-
cioni do të kërkoj pëlqim për punësimin e 
ri. Gjatë kësaj, Institucioni është në pritje që 
të lejohen mjete nga MPPS për angazhimin 
e stomatologut dhe gjinekologut.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.1
2 Të respektohet lista ditore e ushqimeve 

dhe për çdo ditë si pjesë e porcioneve 
ushqimore të dedikuara për shfrytë-
zuesit, të ofrohen pemët dhe perimet, 
qumështi dhe prodhimet qumështore.

Në pajtim me kontratat e lidhura për furni-
zim të ushqimit për vitin 2016, realizohet 
furnizimi i pemëve dhe i perimeve të 
freskëta, si dhe furnizimi i qumështit dhe 
i prodhimeve të qumështit, këto produkte 
janë të pranishme në porcionet ushqimore 
të dedikuara për shfrytëzuesit. 

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.1
3

Të respektohet Programi vjetor për 
aktivitetet në suaza të Institucionit dhe 
në këtë drejtim të organizohen aktiv-
itete sportive, kreative, edukative dhe 
punuese për shfrytëzuesit.

Duke pasur parasysh numrin e zvogëluar të 
personave të punësuar të cilët drejtpërdrejtë 
punojnë me shfrytëzuesit, Institucioni po 
bën përpjekje për intensifikimin e dina-
mikës së aktiviteteve sportive, kreative, 
edukative dhe punuese, të cilat janë për-
katëse me Programin vjetor për aktivitetet 
e Institucionit (planifikohen aktivitete në 
nivel mujorë).

Ко
нс

та
та

ци
ја

 б
р.

14

Në rastet e shfaqjes së vdekjes së paza-
konshme te shfrytëzuesit, nevojitet që 
qendrat për punë sociale, përkatësisht 
drejtoria e Entit Special të kërkoj që të 
realizohet obduksioni, me qëllim të për-
caktimit të shkaqeve të vdekjes.

Nga ana e MPPS është dorëzuar njoftimi 
me shkrim deri te IP Enti Special “Demir 
Kapi” si dhe njoftimi e shkrim deri te 
qendrat për punë sociale, me të cilën është 
theksuar nevoja që në raste të shfaqjes së 
vdekjes së pa zakonshme te shfrytëzuesit, 
drejtoria e IP Enti Special “Demir Kapi” 
dhe qendra për punë sociale, me aktv-
endimin e së cilës është vendosur shfrytë-
zuesi në këtë institucion, të kërkojnë që të 
realizohet obduksioni me qëllim të përcak-
timit të shkaqeve të vdekjes.
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VIZITA E QENDRAVE PËR PËRKU-
JDESJEN DHE VENDOSJEN E 

SHTETASVE TË HUAJ, EMIGRANTËVE 
ILEGAL DHE AZILKËRKUESVE 5

Gjatë vitit 2016, Mekanizmi Parandalues Nacional, realizoi vizita nëpër institucionet për 
përkujdesje dhe vendosje të shtetasve të huaj, emigrantëve ilegal dhe azilkërkuesve. Përkatë-
sisht, gjatë vitit rrjedhës raportues u realizuan katër vizita në IP Qendrën e Pranimit të Azilkërk-
uesve – Vizbeg dhe gjashtë vizita në Qendrën e Pranimit të Shtetasve të Huaj  në Gazi Babë, 
Shkup.

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, gjatë vitit 2016 realizoi katër vizita 
në IP Qendrën e Pranimit të Azilkërkuesve – Vizbeg. Vizita e parë e rregullt u realizua më datën 
17.05.2016, për ç’rast u përpilua edhe një Raport i veçantë. Vizita vijuese, me qëllim të kontrollit 
të gjendjeve të porsakrijuara në Qendrën e Pranimit, u realizua më datën 14.10.2016. Më datën 
28.10.2016 u realizuan edhe vizita të njëpasnjëshme, me ç’rast u përpilua Raport i veçantë për 
vizitën për kontroll, dhe më datën 08.11.2016 u realizua një vizitë e jashtëzakonshme për kon-
troll me dedikim në Qendrën për Pranimin e Azilkërkuesve – Vizbeg.

Vizita e IP Qendra e Pranimit të Azilkërkuesve – 
Vizbeg

5.1.1. Vizita e rregullt e IP Qendra e Pranimit të azilkërkuesve - 
Vizbeg

Në Qendrën e Pranimit të Azilkërkuesve – Vizbeg, në vazhdimësi janë të pranishëm më 
shumë organe dhe organizata me kompetenca të ndara, të cilat përmes koordinimit të për-
bashkët marrin pjesë në menaxhimin me Qendrën.

Udhëheqja, përkatësisht menaxhimi me Qendrën e Pranimit të Azilkërkuesve është nën 
kompetenca të Ministrisë për punë dhe politikë sociale. Personeli i përgjithshëm i angazhuar në 
Qendrën për Pranimin e Azilkërkuesve, numëron gjithsej 14 të punësuar, nga të cilët 1 drejtor/
udhëheqës, me profesion psikolog, 3 persona edukatorë në shërbimin profesional (pedagog, 

Struktura organizative dhe struktura e të punësuarve
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sociolog si dhe një person me fakultet të kryer për mbrojtje dhe siguri) si dhe 10 persona të 
personelit teknik – 6 roje, nikoqir, mbajtës të higjienës, ekonomist magazinier.

Ministria për punë dhe politikë sociale përkujdeset për funksionimin e plotë të Qendrës, 
duke i përfshirë edhe mirëmbajtjen e higjienës si dhe sigurimin dhe dorëzimin e ushqimit.

Në korniza të Qendrës, funksionojnë edhe zyra të disa organeve dhe organizatave , edhe 
atë të: zyra e Sektorit për azil pranë Ministrisë për punë të brendshme, zyra e Shoqatës Maqedo-
nase të Juristëve të Rinj, Zyra e Shoqatës Joqeveritare “La Strada”, si dhe zyra e Shërbimit Jezuit 
për Emigrantët (SHJE) – Filiale në Republikën e Maqedonisë.

Konstatimi numër 1: Ekziston mungesë e kuadrit profesional, duke pas parasysh 
nevojat për sigurim kualitativ të përkrahjes psiko – sociale  të  azilkërkuesve dhe 
realizimit të punëve të tjera profesionale, si dhe mungesa e kuadrit të angazhuar, 
përkatësisht angazhimin e personave për sigurimin e Qendrës së azilkërkuesve.

Qendra e Pranimit të Azilkërkuesve – Vizbeg, ka kapacitete të vendosjes  për 150 persona, 
kurse në ditën e vizitës, në po të njëjtin ishin vendosur 52 persona, kërkues të azilit. 

Nga të  cilët 21 burra, 11 gra dhe 20 fëmijë.
Në suaza të Qendrës për Pranimin e Azilkërkuesve – Vizbeg, ekzistojnë tre objekte të ndara 

– ndërtesa me nga dy kate. Ndërtesa e parë ka karakter administrativ, ndërtesa e dytë shfrytëzo-
het për vendosjen e azilkërkuesve, përderisa, e treta e cila gjithashtu shfrytëzohet për vendosjen 
e azilkërkuesve, për momentin e vizitës ishte jashtë funksionimit për shkak të renovimit. 

Në objektin në të cilin vendosen azilkërkuesit, personat meshkuj janë të ndarë nga per-
sonat gra dhe nga fëmijët. Në katin e parë janë vendosur nënat me vetë përkujdesje si dhe 
fëmijët, përderisa në katin e dytë janë vendosur personat meshkuj azilkërkues.  

Duke pas parasysh numrin e vogël të azilkërkuesve, në momentin e vizitës në Qendër nuk 
ekzistonte mbingarkesë, kushtet e vendosjes ishin të mira, nëpër dhoma dhe tualete higjiena 
ishte në nivel solid, kurse mbulesat dhe shtretërit ishin të pastra dhe në gjendje të mirë.

Në Qendër kishte edhe teren të adaptuar për aktivitete sportive.
Gjatë bisedës me personat përgjegjës të cilët menaxhojnë më Qendrën, ekipi i Mekanizmit 

Parandalues Nacional mori informatë se këto persona vendosen në Qendër menjëherë pas dorë-
zimit të kërkesës me shkrim për pranimin e të drejtës së azilit. Gjatë pranimit personat foto-
grafohen si dhe realizohet evidentimi i tyre elektronik në softuer, me ç’rast iu jepet një kartelë 
e plastifikuar me të cilën ata identifikohen si persona të vendosur në Qendrën e pranimit për 
kërkimin e azilit. 

Megjithatë, me rëndësi esenciale është se gjatë pranimit të këtyre personave, atyre nuk u 
bëhet kontrollimi i detyrueshëm mjekësorë. Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional vlerëson 
se është e domosdoshme që çdo personi, gjatë pranimit të tij në Qendrën e Pranimit, ti real-
izohet kontrolli i domosdoshëm preventiv mjekësor, me ç’rast edhe do të konstatohet gjendja 
e tij shëndetësore si dhe gjithashtu për po të njëjtit do të formohet edhe një dosje e veçantë 
mjekësore. 

Mekanizimi Parandalues Nacional, gjatë çdo nevoje të shprehur për lëshimin e Qendrës, 
azilkërkuesit doemos duhet të kërkojnë vërtetim për dalje. Kërkuesve iu është mundësuar leje 
largimi nga Qendra deri më ora 22, dhe po në këtë orë ata doemos duhet të kthehen në Qen-
drën e Pranimit, në të kundërtën do të jenë të ç’regjistruar nga Qendra, pa  mundësi për hyrje 
të sërishme.

Kushtet materiale, trajtimi dhe veprimi
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Sistemi shëndetësor në Qendrën e Pranimit të Azilkërkuesve – Vizbeg, është organizuar 
në  mënyrë që Qendra ka lidh kontratë me Institucion privat shëndetësor. Nga Institucioni pri-
vat shëndetësor në Qendrën e Pranimit të Azilkërkuesve vijnë mjek nga sfera të ndryshme të 
specializimit (varësisht nga ajo se cili nga ata është në ndërrim pune) dhe punën në Qendër e 
kryejnë dy herë në javë, në kohëzgjatje prej 2 deri më 3 orë në ditë ose më gjatë, kur për këtë 
gjë të paraqitet nevoja. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, realizoi kontrollin në librat mjekësorë – Buletinin e ngjar-
jeve ditore dhe terapive të shkruara, ku me rregull realizohet evidenca për çdo kontroll mjekësor 
të realizuar ndaj personave azilkërkues.

Nga kontrolli i evidencave u konstatua se mesatarisht realizohen nga 5 (pesë) intervenime 
në ditë me diagnoza të zakonshme, siç janë ftohjet, grip, infeksionet virozë. Përderisa paraqitet 
nevoja për ndonjë intervenim më serioz mjekësor apo intervenim mjekësor, personat me udhë-
zim të dhënë që më parë nga mjeku, barten në ambulancat dhe spitalet lokale.

Ambulanca është e pajisur me ilaçe, barna dhe aparate të nevojshme për realizimin e in-
tervenimeve të nevojshme e gjithashtu ajo është mjaftueshëm e pajisur në pëlqim me nevojat e 
personave të cilët janë të vendosur në Qendrën e Pranimit të Azilkërkuesve.

Konstatimi numër 2: Mbrojtja shëndetësore e personave në Qendrën e Pranim-
it të Azilkërkuesve nuk kënaq, duke pasur parasysh se në Qendër vetëm dy herë 
në javë është prezent mjeku i mbrojtjes primare shëndetësore. Trajtimi mjekësor 
i personave nuk realizohet nga ana e një mjeku të njëjtë, përkatësisht nuk kemi 
përcjellje me kontinuitet të gjendjes shëndetësore të pacientëve. Edhe pse mjeku 
jep udhëzim për kontrolle të specialistit, pas kontrolleve dhe intervenimeve të re-
alizuara në mbrojtjen sekondare mjekësore, gjendja shëndetësore e pacientëve në 
Qendrën e Pranimit të Azilkërkuesve, nuk përcillet dhe për ta as që udhëhiqen dosje 
të veçanta mjekësore.

Mbrojtja shëndetësore

Ushqimi në Qendrën e Pranimit të Azilkërkuesve, shërbehet në kuzhinën e rinovuar e cila 
është donacion i Shërbimit Jezuit për Refugjatët (JRS) dhe po e njëjta është e rregulluar dhe e 
pastër në pëlqim me standardet e nevojshme.

Përskaj ushqimit të paraparë i cili ndahet dy herë në ditë, kërkuesve të azilit iu ndahen 
edhe pako me produkte plotësuese siç janë qumështi, kroasanë si dhe produkte të qumështit 
(donacion nga organizata ndërkombëtare JRS) .

 Azilkërkuesit kishin vërejtje në lidhje me shijet, me kualitetin, sasinë dhe vërejtje për 
ushqimin e njëjtë që iu servohet, për numrin e mjeteve për higjienë, si dhe për kufizimin e 
qasjes deri te qendra informative dhe shfrytëzimin e Internetit si dhe përcjelljen e programeve 
televizive. 

Konstatimi numër3: Kualiteti dhe sasia e ushqimit nuk kënaqin, ushqimi është i 
njëllojtë dhe i papërshtatshëm për shijen e konsumatorëve. Njëkohësisht, mungon 
sasia e mjaftueshme e frutave dhe perimeve, ashtu që ushqimi në Qendër nuk i për-
bush standardet e parapara ndërkombëtare.

Gjatë vizitës së Qendrës, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional me ndihmën e përk-
thyesit realizoi biseda me personat e vendosur në Qendrën e Pranimit të Azilkërkuesve, të cilët 
nuk u ankuan në raport me trajtimin e personave  të punësuar dhe nëpunësve. 

Personat ishin të kënaqur nga kushtet materiale në Qendër si dhe nga mundësia që ti real-

Ushqimi

Biseda me azilkërkuesit
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izojnë të drejtat e veta. Potencuan se kanë mundësi pa kufizim që të realizojnë të drejtën e tyre 
për shëtitje, si dhe qasje deri te mundësitë për rekreacion dhe aktivitete sportive.

Në bazë të informatave të marra nga personat në Qendrën e pranimit, pakot higjienike të 
cilat iu ndahen personave për kënaqjen e nevojave mujore, ku janë të përfshira edhe produktet 
themelore për mirëmbajtjen e higjienës personale, për nga aspekti kuantitativ nuk i kënaqin 
nevojat e një familjeje. U vlerësua se edhe përskaj furnizimit të shkëlqyer me pakot higjienike 
nëpër magazina, personave kërkues të azilit nuk iu janë mundësuar shtesa plotësuese të këtyre 
pakove me mjete higjienike.

Konstatimi numër 4: Pakot higjienike të cilat iu ndahen personave kërkues të 
azilit, nuk përmbajnë numër të mjaftueshëm të mjeteve për kënaqjen e nevojave të 
domosdoshme higjienike. Edhe përskaj furnizimit të shkëlqyer me pako higjienike të 
magazinave të Qendrës për pranim, personave kërkues të azilit nuk iu janë dorëzuar 
mjete plotësuese për mirëmbajtjen e higjienës.

Konstatimi numër 5: Hapësira në të cilën është vendosur qendra informative – 
komunikatave, në ditën e vizitës ishte e hapur për shfrytëzim, mirëpo azilkërkuesit 
potencojnë se zakonisht qasja deri te qendra informative – komunikatave është e 
kufizuar, ashtu që nuk iu mundësohet që rregullisht të shfrytëzojnë Internetin si dhe 
të përcjellin  programet televizive. 

Rekomandime dhe veprimi në bazë të rekomandimeve të dhëna

Avokati i Popullit – Mekanizimi Parandalues Nacional për gjendjet e konstatuara përpiloi Ra-
port të veçantë me rekomandime, të cilat i dorëzoi deri te Ministria për punë dhe politikë sociale 
edhe deri te Qendra e Pranimit të Azilkërkuesve – Vizbeg.

Nga përgjigjet e marra nga Qendra e Pranimit të Azilkërkuesve – Vizbeg, mund të konsta-
tohet niveli i implementimit të rekomandimeve të dhëna. 

Nga Ministria për punë dhe politikë sociale, edhe përskaj urgjencës së dorëzuar në mënyrë 
plotësuese, ende nuk kemi marrë përgjigje për Raportin e veçantë për vizitën e rregullt të Qen-
drës së Pranimit të Azilkërkuesve - Vizbeg.
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Pasqyra
 e rekomandimeve dhe përgjigjeve sipas rekomandimeve të dhëna

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit 

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.1

Të angazhohet një kuadër plotësues 
profesional duke pas parasysh nevojat  
për përkrahje kualitative psiko – sociale 
të personave kërkues të azilit si dhe të 
rritet numri i personave të punësuar 
në sigurim në Qendrën e Pranimit të 
Azilkërkuesve – Vizbeg.

Në pëlqim me rekomandimet e Qeverisë së 
RM-së për paraqitjen e suficitit dhe deficitit 
të resurseve njerëzore, IP Qendra e Pra-
nimit të Azilkërkuesve – Vizbeg, përmes 
Ministrisë për punë dhe politikë sociale, do 
të bëjë përpjekje në drejtim të tejkalimit të 
situatës si dhe të plotësojë numrin që mun-
gon të personave të punësuar në sigurim. 
Në pikëpamje të nevojës së konstatuar 
për një kuadër plotësues profesional për 
përkrahje psiko – sociale, Qendra ka përf-
shirë memorandum për bashkëpunim me 
dy organizata joqeveritare, përmes të cilave 
iu ofrohet ndihma psiko – sociale person-
ave kërkues të azilit.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.2

Është e domosdoshme që të angazho-
het mjeku gjatë tërë javës, gjë që do të 
mundësonte qasje deri te përkujdesja 
e përditshme mjekësorë në pëlqim me 
nevojat e personave të vendosur në 
Qendër. Trajtimi mjekësor i personave 
të realizohet nga ana e mjekut të njëjtë, 
me çka do të mundësohej përcjellje me 
kontinuitet e gjendjes shëndetësore të 
pacientëve. Pas realizimit të kontrolleve 
dhe intervenimeve nga ana e special-
istit  në mbrojtjen sekondare mjekësore, 
mjeku duhet të realizojë përcjelljen e 
gjendjes shëndetësore të pacientëve si 
dhe të drejtojë dosjet mjekësore për 
çdonjërin prej tyre.

Ministria për punë dhe politikë sociale, 
për nevojat e Institucionit me permanentë 
siguron mjete për kënaqjen e nevojave 
shëndetësore të personave kërkues të azilit, 
përmes të cilëve mbulohen shpenzimet për 
intervenime kirurgjike, për lindje, sigurim 
permanent të ilaçeve dhe ngjashëm. 

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.3

Të përmirësohet kualiteti dhe sasia e 
ushqimit si dhe në vakte të përfshihen 
edhe pemët dhe perimet në ushqimin e 
përditshëm të personave kërkues të azilit 
në Qendrën e Pranimit të Azilkërkuesve 
-  Vizbeg.

Reparti i cili ekziston në suaza të Ministrisë 
për punë dhe politikë sociale, rregullisht 
realizon kontrollimin e kualitetit dhe sasisë 
së ushqimit që iu ndahet azilkërkuesve.

Tabela nr.23
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Pasqyra
 e rekomandimeve dhe përgjigjeve sipas rekomandimeve të dhëna

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit 

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.4 Pakot higjienike të mos deponohen 
nëpër magazina, në kërkesë dhe sipas 
nevojës të sigurohen mjete plotësuese 
higjienike, me çka do të kënaqen nevojat 
e domosdoshme higjienike të personave 
azilkërkues.

Mjetet higjienike iu distribuohen person-
ave kërkues të azilit në pëlqim me pakon 
higjienike të paraparë në bazë, të definuar 
me normativat e Entit Republikan për 
Amvisëri.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.5

Azilkërkuesve tu mundësohet qasje e 
përditshme dhe pa pengesë deri te qen-
dra informative – komunikuese, shfrytë-
zimin e Internetit  si dhe përcjelljen e 
programeve televizive.

Personat azilkërkeuse, kanë qasje deri te 
qendra informative – komunikuese për çdo 
ditë, në periudhë e cila është e përcaktuar 
në bazë të dispozitave të Institucionit.

5.1.2. Vizita për kontroll në IP Qendra e Pranimit të Azilkërk-
uesve - Vizbeg

Qëllimi inicial nga realizimi i vizitës për kontroll në IP Qendrën e Pranimit të Azilkërkuesve 
- Vizbeg, më datë 28.10.2016, është realizuar përcjellja e realizimit të rekomandimeve të dhëna 
nga Raporti special i Mekanizimit Parandalues Nacional me datë 17.05.2016, si dhe shqyrtimin e 
situatave të reja të krijuara  në Qendër.

Në raport me nivelin e implementimit të rekomandimeve të dhëna, është hasur gjendja në 
vijim:
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Pasqyra 
e shkallës së implementimit të rekomandimit të dhënë 

Rekomandim Niveli i rekomandimit të 
dispozitave

Konstatimi i 
MPN

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.1

Të angazhohet kuadër plotësues 
profesional duke pas parasysh nevo-
jat për përkrahje kualitative psiko-
sociale të personave kërkues të azilit 
si dhe të rritet numri i personave të 
punësuar në sigurimin e Qendrës së 
Pranimit të Azilkërkuesve - Vizbeg.

Në Qendrën e Pranimit të 
Azilkërkuesve, në marrëdhënie 
pune janë angazhuar katër 
persona të rinj. Nga të cilët tre 
punëtorë social si dhe një soci-
olog. Të gjithë ata persona janë 
përfshirë në Shërbimin për 
punë profesionale në Qendër, 
punojnë me orar të plotë pune 
si dhe punojnë në sigurimin e 
përkrahjes psiko – sociale  të 
personave kërkues të azilit.

Pjesërisht është 
zbatuar

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.2

Është e domosdoshme që të angazho-
het mjeku përgjatë të gjitha ditëve 
punuese, në mënyrë që të mundëso-
het qasje deri te kujdesi i përditshëm 
mjekësor në pëlqim me nevojat e 
personave të vendosur në Qendër. 
Trajtimi mjekësor i personave të 
realizohet nga ana e mjekut të njëjtë, 
me çka do të mundësohet përcjellje 
me kontinuitet të gjendjes shënde-
tësore të pacientëve. Pas realizimit 
të kontrolleve dhe intervenimeve 
specialistike në mbrojtjen sekondare 
mjekësore, mjeku duhet të realizojë 
përcjellje të gjendjes shëndetësore të 
pacientëve si dhe të drejtojë dosjet 
mjekësore për secilin nga ata.

Qendra e Pranimit të Azilkërk-
uesve, bën përpjekje për të 
siguruar mbrojtje kualitative 
themelore mjekësore për per-
sonat kërkues të azilit, mirëpo 
në Qendër ende është prezent 
vetëm një mjek, dy herë në 
javë, dhe kjo gjë nuk është e 
mjaftueshme.

Nuk është 
zbatuar

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.3

Të përmirësohet kualiteti dhe sasia e 
ushqimit si dhe të përfshihen frutat 
dhe perimet në ushqimin e përdit-
shëm për personat kërkues të azilit në 
Qendrën e Pranimit të Azilkërkuesve 
– Vizbeg.

Personave të vendosur në 
Qendër ende po iu ndahet 
ushqim nga një distribu-
torë i njëjtë, i cili, as për nga 
kualiteti, as për nga sasia, 
as edhe për nga laramania e 
ndryshimeve nuk ka kurrfarë 
ndryshimi.

Nuk është 
zbatuar

Table nr.24
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Pasqyra 
e shkallës së implementimit të rekomandimit të dhënë 

Rekomandim Niveli i rekomandimit të 
dispozitave

Konstatimi i 
MPN

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.4

Pakot higjienike të mos deponohen 
nëpër magazina, në kërkesë dhe sipas 
nevojës së personave të vendosur në 
qendër të sigurohen mjete plotësuese 
për higjienë, me çka do të plotësohen 
nevojat e domosdoshme higjienike të 
personave kërkues të azilit.

Pakot higjienike që iu ndahen 
personave të vendosur në 
Qendër janë të mjaftueshme 
për nevojat e tyre. Personat 
ishin të kënaqur edhe për nga 
kualiteti edhe për nga sasia 
mjeteve higjienike të destinu-
ara për ta.

Është zbatuar 
plotësisht

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.5

Personave kërkues të azilit tu 
mundësohet qasje të përditshme dhe 
pa pengesë deri te qendra informa-
tive - komunikative, shfrytëzimin e 
Internetit si dhe përcjelljen e pro-
grameve televizive.

Hapësira e destinuar për të 
shfrytëzuar Internetin si dhe 
përcjelljen e programeve 
televizive është e hapur në 
periudhën e përcaktuar nga 
Qendra si dhe kërkuesit e azilit 
kanë qasje pa pengesë deri 
te Interneti dhe përcjellja e 
programeve televizive.

Është zbatuar 
plotësisht

Gjatë vizitës për kontroll, në Qendrën e Pranimit të Azilkërkuesve - Vizbeg, ishin vendosur 
15 persona, nga të cilët 10 meshkuj dhe 5 persona femra. Nga të cilët 8 ishin të mitur, fëmijë në 
familje (6 meshkuj dhe 2 fëmijë femra) dhe 7 persona të rritur (4 meshkuj dhe 3 femra).

Gjendje të reja të konstatuara

Kushtet materiale
Nga kontrolli i kapaciteteve të vendosjes në Qendrën e pranimit, Mekanizmi Parandalues 

Nacional konstatoi se në ditën e vizitës veçmas kishin përfunduar të gjitha aktivitetet e filluara 
për ndërtimin dhe rinovimin e dhomave për vendosjen e azilkërkuesve, dhe po të njëjtat ishin 
të pastra, të rregulluara, me shtretër të organizuar, me mbulesa të reja dhe të pastra si dhe me 
nyje të reja dhe të rinovuar sanitare. 

Gjatë kësaj, në suaza të qendrës për pranim, janë ndërtuar edhe terrene sportive të des-
tinuara për aktivitete rekreative sportive (futboll, basketboll).

E drejta e arsimit

Për fëmijët në Qendrën e Pranimit janë organizuar aktivitete edukativo - arsimore nga për-
faqësuesit e organizatës joqeveritare „La Strada“, në suaza të së cilës mësohet gjuha maqedo-
nase dhe gjuha angleze. Mirëpo, këto aktivitete edukativo - arsimore janë me karakter joformal.

Konstatimi numër 1: Për fëmijët azilkërkues, po realizohen aktivitetet eduk-
ativo - arsimore me karakter joformal, mirëpo prapëseprapë nuk po realizohet e 
drejta e arsimit formal, në harmoni me dispozitat për arsim fillor dhe të mesëm, siç 
është e paraparë me Ligjin për azil dhe mbrojtje të përkohshme.
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Bisedë me azilkërkuesit 

Nga bisedat e zhvilluara me azilkërkuesit e vendosur në Qendër, Mekanizmi Parandalues 
Nacional, konstatoi se ata në përgjithësi ishin të kënaqur nga kushtet materiale si dhe nuk kishin 
ankesa sa i përket trajtimit nga ana e drejtorisë së Qendrës.

Te ata ende ekzistonte pakënaqësia sa i përket kualitetit dhe sasisë së ushqimit që ata e 
marrin. Njëkohësisht, personat u ankuan edhe për atë që ushqimi iu ndahet vetëm një herë në 
ditë, edhe atë zakonisht në orën 13-të, me ç’rast përnjëherësh i ndajnë po të tre vaktet ditore. 
Gjithashtu, gjatë kohës së vikendeve, dorëzimi i ushqimit realizohet një herë për dy ditët në 
vijim.

Në Qendër mungon një përkthyes adekuat. Përkatësisht, në Qendër ka një përkthyes i cili 
është i pranishëm vetëm në turnin e parë, ndaj mungesa e përkthyesit vërehet në veçanti në 
orët e pasdites.

Mekanizimi Parandalues Nacional, gjithashtu, mori ankesa për mungesën e aktiviteteve di-
tore dhe angazhimin përkatës me punë, si për shembull, vizita e orëve për mësimin e gjuhës, ak-
tivitete kreative dhe rekreative, qepje, fotografim (pikturim). Në këtë kuptim, ekipi i Mekanizimit 
Parandalues Nacional mori informata se një pjesë e personave janë përkohësisht të angazhuar 
me punë në suaza të Qendrës, me çka marrin edhe kompensim të caktuar në të holla, mirëpo 
angazhimi i tillë nuk është i mjaftueshëm.

Gjatë bisedave, azilkërkuesit shprehën edhe dëshirë për vizita të organizuara edhe jashtë 
qytetit si dhe për vizitimin e monumenteve historike.

Konstatimi numër 2: Në Qendrën e Pranimit të Azilkërkuesve, mungon një përk-
thyes në orët e pasdites dhe në orët e natës.

Konstatimi numër 3: Mungojnë aktivitetet ditore kreative dhe rekreative si dhe 
një angazhim më i madh pune për personat e vendosur në Qendër.

Konstatimi numër 4: Azilkërkuesit, shprehën nevojën për vizita të organizuara 
të manifestimeve kulturore dhe të monumenteve historike.

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, për nivelin e realizimit të rekomandi-
meve të dhëna si dhe për gjendjet e reja të konstatuara përpiloi një Raport të veçantë për vizitat 
e njëpasnjëshme, me rekomandime të reja, të cilat i dorëzoi deri te Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë, Ministria për punë dhe politikë sociale si dhe deri te Qendra e Pranimit të Azilkërk-
uesve – Vizbeg.

Rekomandimet dhe veprimi sipas rekomandimeve të dhëna
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Pasqyra
 e rekomandimeve dhe përgjigjeve sipas rekomandimeve të dhëna

Rekomandime Përgjigje

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.1

Ministria për arsim të marrë masa dhe 
aktivitete konkrete për përfshirjen e 
fëmijëve në  procesin formal arsimorë, në 
pëlqim me dispozitat për arsim fillor dhe 
të mesëm.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.2

Të sigurohet prezencë përkthyesi në orët e 
pasdites dhe të natës me qëllim të in-
formimit dhe komunikimit më të lehtë. 

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.3

Të organizohen aktivitete kreative dhe 
rekreative për azilkërkuesit (vizita e orëve 
për mësimin e gjuhës, qepje, fotografim 
(pikturim, muzikë dhe ngjashëm.), me çka 
do të animohej koha të cilën azilkërkuesit 
e kalojnë në Qendër, gjë e cila në mënyrë 
pozitive do të ndikonte edhe në gjend-
jen e tyre psiko – fizike. Njëkohësisht të 
sigurohen kushte dhe mjete për angazhim 
më të madh punues për personat kërkues 
të azilit.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.4

Të mundësohen vizita të organizuara 
të manifestimeve kulturore dhe monu-
menteve historike (vizita e parqeve, 
muzeve, shfaqjeve teatrale, koncerteve dhe 
ngjashëm.), në mënyrë që të mundësohet 
animimi i kohës së personave të vendosur 
në Qendër.

Table nr.25

Nga institucionet përgjegjëse, ende nuk kemi marrë përgjigje për Raportin e veçantë të 
vizitave për kontroll të Qendrës së Pranimit të Azilkërkuesve – Vizbeg.
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5.1.3. Vizita e jashtëzakonshme në IP Qendra e Pranimit të 
Azilkërkuesve - Vizbeg

Në pëlqim me autorizimet, më datë 08.11.2016, ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional 
realizoi edhe një vizitë të jashtëzakonshme të destinuar në Qendrën e Pranimit të Azilkërkuesve, 
e cila kishte për qëllim ti hulumtonte pohimet për zgjatjen jashtë mase të procedurave për pra-
nimin  e së drejtës për azil.

Në këtë kuptim, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, realizoi kontroll të çdo dosjeje të 
veçantë që udhëhiqet për azilkërkuesit, në raport me rrjedhën e procedurës për pranimin e së 
drejtës për azil. Dosjet na u lanë në disponim nga ana e përfaqësuesve të Shoqatës Maqedonase 
për Juristët e Rinj, të cilët janë përfaqësues zyrtarë të azilkërkuesve në procedurat për pranimin 
e të drejtës së azilit.

Nga biseda me përfaqësuesit e Shoqatës Maqedonase të Juristëve të Rinj, si dhe nga kon-
trolli në dosjet e veçanta, u konstatua se numri aktual i azilkërkuesve të vendosur në Qendrën e 
Pranimit të Azilkërkuesve është 42, nga të cilët 21 persona janë sjell nga Qendra e përkohshme 
e transitit  “Vinojug” më datë 04.11.2016, përderisa 12 persona janë sjellë nga Qendra e Për-
kohshme Transitore  „Tabanocë“ më datë 07.11.2016.

Nga kontrolli i realizuar u konstatua se tejkalimi i afateve për vendosje në lidhje me proce-
durën e pranimit të së drejtës së azilit gëzon vetëm në pjesën e procedurës që udhëhiqet para 
gjykatës administrative, vendimet e së cilës priten me nga gjashtë, nëntë dhe me nga njëm-
bëdhjetë muaj, edhe përskaj asaj se në pëlqim me Ligjin për azil dhe mbrojtje të përkohshme, 
Gjykata Administrative ka obligim të merr vendim në afat prej dy muajsh (në procedurë të 
rregullt), ose në afat prej 30 ditëve (me procedurë urgjente), nga dita e parashtrimit të padisë20. 

Përkatësisht, prolongim të paarsyeshëm i procedurës, ekipi i Mekanizmit Parandalues Na-
cional konstaton në pesë proceduralë të cilat janë përfshirë gjashtëmbëdhjetë persona.

Kërkuesit e azilit u njoftuan me mundësinë e dorëzimit të parashtresave deri te Avokati i 
Popullit për mbrojtjen e të drejtave të tyre, përderisa janë të mendimit se procedurat për pran-
imin e të drejtës së azilit prolongohen në mënyrë të paarsyeshme përpara Gjykatës Administra-
tive dhe Gjykatës së Lartë Administrative.

20 Neni. 32,paragrafi 3 dhe neni.37 paragrafi 3 nga Ligji për azil dhe mbrojtje të përkohshme

5.1.4. Rekomandime të përgjithshme

1. Të angazhohet mjek përgjatë të gjitha ditëve punuese, me qëllim të  
mundësimit të qasjes deri te përkujdesa e përditshme mjekësore konform 
nevojave të personave të vendosur në Qendër. Trajtimi mjekësor i person-
ave të realizohet nga ana e një mjeku të njëjtë, me çka do të mundësohet 
përcjellje në kontinuitet të gjendjes shëndetësore të pacientëve. 

2. Të përmirësohet kualiteti dhe sasia e ushqimit si dhe të përfshihen edhe 
pemët dhe perimet në ushqimin e përditshëm të personave kërkues të azilit, 
në Qendrën e Pranimit të Azilkërkuesve – Vizbeg.

3. Të sigurohet prezencë e përkthyesit në orët e pasdites dhe ato të natës për 
shkak të informimit dhe komunikimit më të lehtë.

4. Të organizohen aktivitete kreative dhe rekreative për azilkërkuesit (vizita 
e orëve për mësimin e gjuhës, qepje, fotografim (pikturë), muzikë etj.), me 
çka do të animohej koha të cilën kërkuesit e azilit e kalojnë në Qendër,  dhe 
kjo pozitivisht do të ndikonte edhe mbi gjendjen e tyre psiko - fizike. Një-
kohësisht të sigurohen kushtet dhe mjetet për një angazhim më të madh 
pune, për personat kërkues të azilit.
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Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, gjatë vitit 2016, realizoi vizita në 
Qendrën e Pranimit të Shtetasve të Huaj në Gazi Babë, Shkup. Vizita e parë e rregullt u realizua 
më datë 26.05.2016, me ç’rast u përpilua një raport i veçantë. Katër vizitat tjera në vijim u re-
alizuan më datë: 05.08.2016, 12.08.2016, 16.08.2016 dhe 22.08.2016, me qëllim të shqyrtimit 
të gjendjeve të reja të shkaktuara në Qendër. Më datë 22.09.2016 është realizuar një vizitë për 
kontroll, me çka u përpilua një raport i veçantë për vizitat për kontroll në Qendrën e Pranimit të 
Shtetasve të Huaj në Gazi Babë.

Vizita në Qendrën e Pranimit të Shtetasve të Huaj 
“Gazi Babë” Shkup

5.2.1. Vizita e rregullt në Qendrën e Pranimit të Shtetasve të 
Huaj në Gazi Babë, Shkup

Qendra e Pranimit të Shtetasve të Huaj në Gazi Babë është vendosur në një objekt, des-
tinimi primar i të cilit ka qenë vendosja e fëmijëve nga mosha më e vogël (kopsht për fëmijë), 
me ç’rast edhe vend pozita e tij është në vendbanim, kurse në njërën anë kufizon me shirit të 
gjelbër, përkatësisht me pyll. 

Konstatimi numër 1: Objekti në të cilën është vendosur Qendra e Pranimit të 
Shtetasve të Huaj është i papërshtatshëm dhe destinimi i tij nuk i kënaq standardet 
ndërkombëtare nga aspekti i vend pozitës, kushtet e vendosjes dhe trajtimin e të 
huajve.

Në Qendrën e Pranimit të Shtetasve të Huaj në “Gazi Babë”, që funksionon në korniza të 
Ministrisë për punë të brendshme, janë punësuar gjithsej 30 persona nga të cilët 1 krye shef, 2 
inspektorë të pavarur, 1 këshilltarë kryesorë për punë sociale, 1 këshilltarë kryesorë – psikolog, 
1 nikoqir administratorë, 1 punëtorë i përgjithshëm dhe 23 persona të punësuar në sigurimin e 
Qendrës. Sigurimi i qendrës punon në katër ndërrime dhe zakonisht në çdo ndërrim janë prezent 
1 drejtues, 1 kujdestar si dhe disa persona nga sigurimi, varësisht nga nevojat.

Qendra e Pranimit të Shtetasve të Huaj “Gazi Babë”, ka kapacitete të vendosjes  prej 80 deri 
në 85 persona. Në ditën e vizitës në Qendër ishin vendosur 33 perona, nga të cilët 29 meshkuj 
dhe 4 gra. 

Struktura organizative dhe struktura e të punësuarve

Në përputhje me Rregulloren për rendin shtëpiak të Qendrës për Pranimin e Shtetasve të 
Huaj, personat në Qendër janë vendosur nëpër hapësira të ndryshme, në bazë të përkatësisë 
gjinore. 

Në ditën e vizitës, të gjithë personat meshkuj të pranishëm në Qendër, ishin vendosur në  
tri hapësira në grupe, edhe pse një numër i madh i kapaciteteve të vendosjes në Qendër kishin 
mbetur të paplotësuara. 

Konstatimi numër 2: Mbingarkesa e personave në disa hapësira edhe përskaj 
numrit të madh të kapaciteteve të lira të vendosjes.

Hapësirat në të cilat ishin vendosur emigrantët/refugjatët ishin të pa lyera, me mure të 
shkruara edhe pse kanë dritë të mjaftueshme diellore, po të njëjtat hapësira ishin të pa ajrosura, 

Kushtet materiale
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ajri brenda ishte i rëndë, por gjithashtu u vunë re edhe një numër i madh i insekteve (miza dhe 
furrtare të zeza). Mekanizimi Parandalues Nacional, vërejti se në dritaret e hapësirave kishte 
grila. Në hapësirat ku ishin vendosur personat e gjinisë mashkullore kishte inventar të vjetër, 
tavolina dhe karrige të vjetra, e gjithashtu mungonin ormanë për ruajtjen e gjësendeve.

Nyjat sanitare në pjesën ku ishin vendosur personat e gjinisë mashkullore, ishin në gjendje 
jashtëzakonisht të keqe dhe të rrënuara, për dallim nga nyjat sanitare në pjesën ku ishin ven-
dosur femrat, aty ishin në gjendje më të mirë. Nëpër tualete vazhdimisht kishte ujë të ngrohtë, 
mirëpo një pjesë e  çezmave ishin të prishura dhe nuk ishin në përdorim.  

Mekanizimi Parandalues Nacional, konstatoi se kushtet higjienike në Qendër janë në gjend-
je të keqe dhe alarmante. Hapësirat në të cilat ishin vendosur personat, dispononin me shtretër 
dhe dyshekë, mirëpo të njëjtit ishin në gjendje mjaft të keqe, të papastër dhe të grisur.

Konstatimi numër 3: Kushtet materiale dhe furnizimi i hapësirave në të cilat 
qëndrojnë emigrantët/ refugjatët në Qendrën e Pranimit të Shtetasve të Huaj, janë 
jashtëzakonisht të këqija.  

Në bazë të informatave të marra nga personat zyrtarë dhe nga personat e mbajtur në Qen-
drën e Pranimit, Mekanizimi Parandalues Nacional, konstatoi se ushqimi i cili iu ndahet më së 
shpeshti është ushqim i konservuar, dhe i njëjti iu dorëzohet personave që mbahen aty një herë 
në ditë, për të tri vaktet ditore. Në bazë të informatave që i morëm nga emigrantët / refugjatët, 
atyre iu mungon buka, ushqime të freskëta, pemë dhe perime, kurse shumë pak janë përfshirë 
edhe produktet e qumështit.

Konstatimi numër 4: Ushqimi që ndahet në Qendrën e Pranimit nuk i kënaq 
standardet e kualitetit as edhe ato të kuantitetit (sasisë), për nevojat e emigrantëve/ 
refugjatëve.

Ushqimit

Rregullorja për rendin shtëpiak të Qendrës së Pranimit të Shtetasve të huaj, parashikon 
edhe realizimin e të drejtës për shëtitje – dalje dhe shëtitje në ajër të pastër 2 (dy) herë në 
ditë me nga 60 minuta, aktivitete rekreative, vizita në kohëzgjatje prej 30 deri më 60 minuta, të 
drejtën e shfrytëzimit të telefonit, të drejtën e pranimit të pakove dhe mjeteve financiare.

Mekanizimi Parandalues Nacional, konstatoi se personave të vendosur në Qendrën e pra-
nimit, në mënyrë selektive iu mundësohet shfrytëzimi i këtyre të drejtave të garantuara.

Përkatësisht, ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional, konstatoi se realizimi i së drejtës së 
shëtitjes për personat e gjinisë mashkullore është selektiv, nga shkaku se vetëm një numri të 
vogël të personave iu lejohen shëtitjet. 

Personave të gjinisë femërore iu lejohet shëtitje e përditshme nëpër oborrin e Qendrës, në 
kohëzgjatje prej disa dhjetëra minutash.

Emigrantët / refugjatët, nuk kishin vërejtje në lidhje me sjelljet dhe trajtimin nga ana e 
personave zyrtarë të punësuar në Qendrën e pranimit.

Mekanizimi Parandalues Nacional, konstatoi se personat e mbajtur aty kanë të drejtë të 
kufizuar për shfrytëzimin e telefonit, me çka udhëhiqet edhe një evidencë e veçantë, e cila evi-
dencë përmban të dhëna për personat që e kanë shfrytëzuar këtë të drejtë dhe për kohën në të 
cilën e kanë shfrytëzuar këtë të drejtë. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, gjithashtu, konstatoi se e drejta për të pasur një përk-
thyes nuk realizohet dhe komunikimi më së shpeshti realizohet përmes personave të cilët e flasin 
gjuhën angleze dhe të njëjtit iu përkthejnë edhe emigrantëve tjerë / refugjatëve, kurse ankesat 
deri te drejtoria ende dorëzohen vetëm në  formë gojore.

Qasja deri te të drejtat dhe trajtimi
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Konstatimi numër 5: Në mënyrë të selektuar realizohen të drejtat të garantu-
ara me dispozitat e Rregullores së rendit shtëpiak. Përkatësisht, shëtitjet në ajër të 
pastër iu lejohen vetëm një numri të vogël të personave. E drejta e përkthyesit nuk 
realizohet, kurse ankesat dorëzohen vetëm në formë gojore. 

Për mbrojtjen shëndetësore të personave të vendosur në Qendrën e pranimit, është 
përgjegjës një mjek i përgjithshëm, nga mbrojtja primare shëndetësore, i angazhuar nga Kryqi i 
kuq i Republikës së Maqedonisë. Mjeku është i pranishëm në Qendër nga e hëna deri të premten, 
6 orë në ditë, e sipas nevojës vjen edhe jashtë orarit të punës e gjithashtu edhe për vikende. 

Ambulanca në Qendër është e furnizuar me ilaçet e nevojshme si dhe me pajisjet e nevo-
jshme. Në ambulancë drejtohet edhe ditari i ambulancës, në të cilin rregullisht drejtohet evi-
denca e personave të cilët kanë kërkuar ndihmë të rregullt apo urgjente mjekësore. 

Mbrojtja shëndetësore

Avokati i Popullit, konstatoi se Ministria për punë të brendshme punon në kundërshtim me 
procedurat ligjore që e rregullojnë çështjen e mbajtjes së të huajve në Qendrën e Pranimit të 
të Huajve, ai sjell zgjidhje me të cilat kufizohet liria e lëvizjes për këtë kategori të personave.

Gjendja faktike e konstatuar nga bisedat e realizuara me numrin më të madh të personave 
të mbajtur tregon qartë se, këto persona më së shpeshti mbahen në Qendër për më shumë se 
një muaj, kurse shkaku kryesorë për mbajtjen e tyre është sigurimi i prezencës së tyre si dësh-
mitarë në procedurat penale që drejtohen kundër personave të tretë. 

Avokati i Popullit konstaton se mbajtja afatgjate dhe kufizimi i lirisë së lëvizjes së person-
ave për shkak të prezencës së tyre si dëshmitarë nëpër procedura, është në kundërshtim me të 
gjitha parimet dhe dispozitat juridike, si me rregullativat ndërkombëtare po ashtu edhe me ato 
vendore. 

Konstatimi numër 6: Ministria për punë të brendshme sjell vendime me të cilat 
kufizohet liria e lëvizjes së personave me hyrje ilegale, në kundërshtim me procedu-
rat ligjore që e rregullojnë çështjen e mbajtjes. 

Procedura juridike

Rekomandime dhe veprimi sipas rekomandimeve të dhëna

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, për gjendjet e konstatuara ka përpilu-
ar një Raport të veçantë me rekomandime, të cilin e dorëzoi deri te Ministria për punë të brend-
shme dhe deri te Qendra e Pranimit të Shtetasve të Hhuaj në Gazi Babë.

Nga përgjigjet e marra nga Ministria për punë të brendshme, mund të konstatohet niveli i 
implementimit të rekomandimeve të dhëna.

Nga Qendra e Pranimit të  Shtetasve të Huaj në Gazi Babë, nuk është dorëzuar përgjigje në 
lidhje me Raportin e veçantë për vizitën e rregullt të Qendrës. Ministria për punë të brendshme 
në afatin e paraparë ligjorë dorëzoi përgjigje.
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Pasqyra
e rekomandimeve dhe përgjigjeve sipas rekomandimeve të dhëna

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit 

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.1

Përshpejtimi i procedurës për dislokimin 
e Qendrës për Pranimin e Shtetasve të 
Huaj dhe realizimi i paralajmërimit për 
ndërtimin e qendrës së re dhe për-
katëse e cila do ti plotësojë standardet 
ndërkombëtare për objekte të llojit të 
këtillë.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.2

Personat përgjegjës në Qendër të bëjnë 
riorganizimin e emigrantëve / ref-
ugjatëve nëpër hapësirat e lira dhe të 
papërdorura, dhe me këtë personave 
në Qendrën e Pranimit të të huajve do 
tu mundësohet  trajtim më i mirë dhe 
kushte më të mira për vendosje.

Në pëlqim me shkresën e pranuar nga Min-
istria për punë të brendshme, rekomandimi 
është zbatuar dhe personat janë riorganizuar 
dhe janë shpërndarë në më shumë hapësira.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.3

Të rinovohen hapësirat si dhe të rinovo-
hen nyjat sanitare, të lyhen muret nëpër 
dhomat në të cilat mbahen personat, të 
realizohet ajrosja e nevojshme për çdo 
ditë si dhe rregullisht të realizohet dezin-
fektimi dhe deratizimi i hapësirave dhe 
të rinovohen nyjat sanitare.

Janë ndërmarrë aktivitete për rinovimin 
dhe rregullimin e hapësirave dhe të nyjave 
sanitare.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.4

Të sigurohen shtretër të rinj, dyshekë 
dhe jastëkë e mbulesa të pastra, të sig-
urohet një lavatriçe, për mirëmbajtjen  
e rregullt të higjienës, me çka dukshëm 
do të përmirësohen kushtet materiale në 
Qendër.

Janë siguruar një pjesë e kushteve materi-
ale dhe të aparateve, si dhe janë furnizuar 
shtretër të rinj dhe mbulesa të reja, kurse 
Qendra është në bashkëpunim dhe në bised-
ime me organizatat joqeveritare për shkak të 
sigurimit të pajisjeve të tjera të nevojshme.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.5

Është e domosdoshme të sigurohet ush-
qim përkatës për personat që mbahen në 
Qendër, të sigurohen vakte të ngrohta, 
si dhe pemë dhe perime të freskëta, 
gjithashtu edhe qumësht dhe produkte të 
qumështit.

Ushqimi në qendër sigurohet sipas kapac-
iteteve që kanë në disponim Ministria e 
punëve të brendshme, e në ndërkohë janë 
kërkuar edhe zgjidhje alternative për sig-
urimin e ushqimit më kualitativ dhe më të 
llojllojshëm.

Tabela nr.26
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Pasqyra
e rekomandimeve dhe përgjigjeve sipas rekomandimeve të dhëna

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit 

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.6

Në mënyrë të denjë të realizohen të 
drejtat e parapara me dispozitat e Rreg-
ullores për rendin shtëpiak, dhe në këtë 
kuptim të sigurohen shëtitje në ambient 
të hapur për të gjithë personat që mba-
hen në Qendër. Për këtë qëllim, Minis-
tria për punë të brendshme punon për të 
siguruar mjete me qëllim të rrethimit të 
hapësirës së oborrit me gardh si dhe për 
ri përcaktimin e personave të punësuar, 
me qëllim që të ketë më shumë persona 
përgjegjës për sigurimin e hapësirës dhe 
të personave emigrantë. Të realizohen 
edhe të drejtat tjera të garantuara, siç 
është e drejta e përkthyesit si dhe e drejta 
e dorëzimit të ankesave me shkresë.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r.7

Të respektohen procedurat ligjore që 
e rregullojnë çështjen për ndalimin e 
shtetasve të huaj. Vendimet për të huajt, 
identiteti i të cilëve nuk mund të konsta-
tohet me ç’rast edhe përcaktohet masa 
për “mbajtjen e të huajve në qendrën e 
përkohshme” të janë të sjella nga gjykata 
kompetente. Gjithashtu, të pengohet 
edhe mbajtja afatgjate si dhe kufizimi i 
lirisë së lëvizjes së personave për shkak 
të sigurimit të prezencës së tyre si dësh-
mitarë në procedurat ndaj personave të 
tretë, sepse një praktikë e këtillë është në 
kundërshtim me të gjitha parimet dhe 
dispozitat juridike, si me rregullativën 
ndërkombëtare po ashtu edhe me atë 
vendore.

5.2.2. Vizita për kontroll në Qendrën për Pranimin e Shtetasve 
të Huaj  – Gazi Babë, Shkup

Vizitë e njëpasnjëshme e Qendrës për Pranimin e Shtetasve të Hhuaj, u realizua më datën 
22.09.2017 për shkak të përcjelljes së nivelit të realizimit të rekomandimeve nga Raporti i 
veçantë i Mekanizmit Parandalues Nacional më datën 26.05.2017, si dhe kontrolli i gjendjeve të 
reja të krijuara në Qendër.
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Në raport me nivelin e implementimit të rekomandimeve të dhëna, gjatë vizitës për kontroll 
të Qendrës për Pranimin e Shtetasve të Huaj “Gazi Babë”, u has gjendja në vijim:

Pasqyra 
e shkallës së implementimit të rekomandimit të dhënë 

Rekomandime Niveli i rekomandimit të dispozi-
tave

Konstatimi i 
MPN

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
1

Përshpejtimi i procedurave 
për dislokim të Qendrës për 
Pranimin e Shtetasve të Huaj 
si dhe realizimin e parala-
jmërimeve për ndërtimin e 
një qendre të re dhe adekuate, 
e cila do ti kënaqë standardet 
ndërkombëtare për objekte të 
llojit të këtillë.

Qendra ende është në të njëjtin loka-
cion dhe Mekanizimi Parandalues 
Nacional ende nuk ka informata për 
dislokimin dhe ndërtimin  e shpejtë 
të objektit të ri. 

Nuk është 
zbatuar

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
2

Personat përgjegjës në qendër 
të ripërcaktojnë emigrantët 
/ refugjatët nëpër hapësirat e 
lira dhe të pa përdorura, me 
çka personave në Qendër do 
tu mundësohet trajtim më i 
mirë dhe kushte më të mira 
për vendosje.

Mekanizmi Parandalues Nacional, 
gjatë kontrollit të realizuar në 
kapacitetet e vendosjes, konstatoi 
se personat e vendosur në qendër 
janë shpërndarë në disa hapësira të 
ndryshme, me atë që në çdo hapësirë 
të veçantë janë vendosur një numër i 
vogël i personave, me çka personave 
iu janë ofruar kushte më të mira për 
vendosje dhe për trajtim më të mirë.

Është zbatuar 
plotësisht

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
3

Të rinovohen hapësirat si dhe 
të rinovohen nyjat sanitare, të 
lyhen muret e dhomave ku po 
mbahen emigrantët / refug-
jatët, të realizohet kontroll për 
çdo ditë si dhe me rregull të 
realizohet dezinfektimi dhe 
deratizimi i hapësirave si dhe 
të rinovohen nyjat sanitare.

Mekanizmi Parandalues Nacional, 
konstatoi se hapësirat për vendosje 
në Qendër janë të rinovuar, janë 
vendosur edhe dyert hyrëse, dritaret, 
janë rinovuar dyshemetë dhe nyjat e 
përgjithshme sanitare, është rregul-
luar instalimi për ngrohje qendrore 
si dhe janë montuar dy kuzhina. Në 
qendër angazhohen edhe shërbimet 
për realizim të rregullt të dezinfek-
timit dhe deratizimit.

Është zbatuar 
plotësisht

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
4

Të sigurohen shtretër të rinj, 
dyshekë dhe jastëkë, si dhe 
mbulesa të pastra, të sigurohet 
një lavatriçe, për mirëmbajtjen  
e rregullt të higjienës, me çka 
dukshëm do të përmirësohen 
kushtet materiale në Qendër.

Në pjesën e hapësirave për vendosje 
ku janë vendosur personat e gjinisë 
femërore, tërësisht janë ndërruar 
shtretërit, dyshekët dhe mbulesat. 
Megjithatë, Mekanizmi Paranda-
lues Nacional, konstatoi se edhe më 
tutje mbetet të sigurohen shtretër 
të rinj dhe mbulesa nëpër hapësirat 
ku janë vendosur personat e gjinisë 
mashkullore emigrantët/refugjatët. 

Pjesërisht është 
zbatuar

Tabela nr.27



AVOKATI I POPULLIT
MEKANIZMI PARANDALUES NACIONAL

www. OMBUDSMAN.MK 127

Pasqyra 
e shkallës së implementimit të rekomandimit të dhënë 

Rekomandime Niveli i rekomandimit të dispozi-
tave

Konstatimi i 
MPN

КK
on

st
at

im
in

 n
r. 

5

Është e domosdoshme të 
sigurohet ushqim përkatës 
për personat që mbahen në 
Qendër, të sigurohen vakte 
të ngrohta, si dhe pemë dhe 
perime të freskëta, gjithashtu 
edhe qumësht dhe produkte të 
qumështit.

Në raport të përmirësimit të 
kualitetit dhe sasisë së ushqimit 
asgjë nuk ka ndryshuar. Personat e 
vendosur në Qendër ende janë të pa-
kënaqur, ushqimi prapë ndahet një 
herë në ditë dhe më shpesh përmban 
ushqim të thatë dhe të konservuar, e 
gjithashtu mungon ushqimi i freskët 
dhe produktet e qumështit. Edhe 
përskaj pohimeve për përpjekje të 
Qendrës që të organizojë ushqim 
më kualitativ, konstatimi ynë është 
se kjo gjendje është tërësi e pa 
përmirësuar.

Nuk është 
zbatuar

КK
on

st
at

im
in

 n
r. 

6

Në mënyrë të denjë të realizo-
hen të drejtat e parapara me 
dispozitat e Rregullores për 
rendin shtëpiak, dhe në këtë 
kuptim të sigurohen shëtitje 
në ambient të hapur për të 
gjithë personat që mbahen në 
Qendër. Për këtë qëllim, Min-
istria për punë të brendshme 
punon për të siguruar mjete 
me qëllim të rrethimit të hapë-
sirës së oborrit me gardh si 
dhe për ri përcaktimin e per-
sonave të punësuar, me qëllim 
që të ketë më shumë persona 
përgjegjës për sigurimin e 
hapësirës dhe të personave 
emigrantë. Të realizohen edhe 
të drejtat tjera të garantuara, 
siç është e drejta e përkthyesit 
si dhe e drejta e dorëzimit të 
ankesave me shkresë.

Pjesa e oborrit të qendrës nuk është 
rrethuar me gardh, një pjesë e per-
sonave ende po mbahen dhe nuk u 
lejohet që të dalin në shëtitje dhe në 
ajër të pastër. Mekanizmi Paranda-
lues Nacional, konstaton se edhe 
më tutje vazhdon të mos realizohet 
e drejta e përkthyesit për personat e 
vendosur në Qendër.

Nuk është 
zbatuar
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Gjendje të reja të konstatuara

Biseda me drejtorinë si dhe këqyrja në evidencë

Gjatë vizitës për kontroll të Qendrës për Pranimin e Shtetasve të Huaj në Gazi Babë, Me-
kanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se në Qendër ishin vendosur gjithsej 29 persona, nga 
të cilët 18 meshkuj dhe 11 femra.

Këqyrja e dosjeve personale

Nga kontrolli i realizuar në dosjet personale të personave që mbahen në Qendër, Mekanizmi 
Parandalues Nacional konstatoi se Qendra për Pranimin e Shtetasve të Huaj ende vazhdon me 
praktikën e mbajtjes së nënshtetasve të huaj në Qendër në bazë të Vendimeve për ndalimin e 
përkohshme të shtetasve të huaj, të sjella nga organ jokompetent (Qendra rajonale për punë 
kufitare “Veri” e Ministrisë për punë të brendshme (QR për VK “Veri” pranë MPB-së).   

Personat e vendosur në Qendrën për Pranimin e Shtetasve të Huaj në Gazi Babë, pranohen 
dhe mbahen në Qendër, në mënyrë e cila nuk përfshihet me rregullativën ligjore (Ligjin për të 
huajt dhe Rregulloren e rendit shtëpiak të Qendrës për Pranimin e Shtetasve të Huaj). 

Pasqyra 
e shkallës së implementimit të rekomandimit të dhënë 

Rekomandime Niveli i rekomandimit të dispozi-
tave

Konstatimi i 
MPN

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
7

Të respektohen procedurat lig-
jore që e rregullojnë çështjen 
e ndalimit të shtetasve të huaj. 
Vendimet për shtetasit e huaj, 
identiteti i të cilëve nuk mund 
të konstatohet dhe me të cilët 
konstatohet masa “për mba-
jtjen e të huajve në qendrën 
e përkohshme” të miratohen 
nga gjykata kompetente. 
Gjithashtu, duhet të paran-
dalohet mbajtja afatgjate si 
dhe kufizimi i lirisë së lëvizjes 
së personave për shkak të 
sigurimit të prezencës së tyre 
si dëshmitarë në procedurat 
ndaj personave të tretë, sepse 
një praktikë e këtillë është në 
kundërshtim me të gjitha pa-
rimet dhe dispozitat juridike, 
si me rregulativën ndërkom-
bëtare po ashtu edhe me atë 
vendore.

Edhe më tutje vazhdohet me prak-
tikën e moszbatimit të procedurës 
juridike për ndalimin e shtetasve 
të huaj në Qendër. Gjatë kësaj, në 
Qendër ende vazhdojnë të vendosen 
persona të cilët shërbejnë si dëshmi-
tarë në procedurat ndaj personave të 
tretë dhe të njëjtit në kundërshtim 
me ligjin mbahen për një kohë më të 
gjatë, edhe përskaj faktit se kjo prak-
tikë është në kundërshtim me ligjin.

Nuk është 
zbatuar
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Biseda me personat e ndaluar në Qendër

Nga biseda me personat e ndaluar në Qendër, Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi 
se ende nuk po respektohen në tërësi të drejtat e personave të ndaluar, të garantuara me akt 
Rregulloren juridike për rendin shtëpiak të Qendrës për Pranimin e Shtetasve të Huaj. Përkatë-
sisht, personi me të cilin u realizua biseda, përskaj asaj që nuk ishte i informuar për shkaqet 
e ndalimit së tij (që është në kundërshtim me nenin 7 nga Rregullorja), u ankua edhe në pa-
mundësimin e bisedave telefonike për realizimin e kontaktit me familjen, me çka është vepruar 
në kundërshtim me nenin 16 të Rregullores.

Mekanizmi Parandalues Nacional, hasi edhe një rast konkret të personit të ndaluar, të 
drejtat e të cilit ishin nuk ishin respektuar. Përkatësisht, personi po mbahej në Qendër pa qenë 
fare i informuar për shkaqet e ndalimit të tij, dhe gjatë kësaj u ankua se i pamundësohet të 
realizojë bisedë telefonike me familjen dhe me përfaqësuesin juridik – avokatin. Personi dorëzoi 
parashtresë deri te Avokati i Popullit, për shkak të mbrojtjes së të drejtave të tij. Parashtresa 
u realizua nga ana e Repartit për mbrojtje të Avokatit të Popullit, kurse pas veprimeve të reali-
zuara, rasti përfundoi pozitivisht.

Konstatimi numër 4: Personave të mbajtur në Qendër edhe më tutje iu pa-
mundësohet realizimi i të drejtave të cilat në përputhje me Rregulloren për rendin 
shtëpiak të Qendrës për Pranimin e të Huajve, rrjedhimisht iu takon. 

Konstatimi numër 5: Personat që ndalohen në Qendër ankohen edhe nga pa-
mundësia e shfrytëzimit të bisedave telefonike me qëllim të realizimit të kontakteve 
me familjen dhe me palën mbrojtëse/avokatin.

Konstatimi numër 1: Qendra për Pranimin e Shtetasve të Huaj në Gazi Babë, 
nuk ka baza ligjore për pranimin e shtetasve të huaj në bazë të vendimeve të dhëna 
nga Qendra rajonale për punë kufitare “Veri”, të Ministrisë për punë të brendshme.

Konstatimi numër 2: Në përputhje me nenin 132 nga Ligji për shtetasit e huaj, 
ndalimi i shtetasve të huaj në Qendrën e Pranimit të Shtetasve të Huaj për shkak të 
konstatimit të identitetit, është e mundur vetëm në bazë të Vendimit për ndalimin e 
shtetasve të huaj të miratuar nga gjykata kompetente.

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se personave të cilët vazhdojnë të mbahen 
në Qendër, nuk iu jepen ekzemplarë të Vendimeve të dhëna për ndalim, dhe me këtë iu pa-
mundësohet të shfrytëzojnë të drejtën e mbrojtjes juridike. 

Konstatimi numër 3: Qendra rajonale për punë kufitare “Veri” e Ministrisë për 
punë të brendshme (në pëlqim me nenet 79, 80 dhe 83 nga Ligji për procedurë të 
përgjithshme administrative) ka detyrim juridik, që një ekzemplar nga Vendimi për 
mbajtje të përkohshme, tu jepet personave të cilët vendosen në Qendër, që të mund 
me kohë ta konstatojnë të drejtën për mbrojtje juridike. 

Gjatë vizitës së Qendrës, pasi u konstatua se personat e ndaluar nuk posedojnë ekzem-
plarë të këtyre Vendimeve, dhe me këtë ata nuk janë të njoftuar me shkaqet e ndalimit të tyre, 
ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, intervenoi te drejtori i Qendrës. Pas intervenimit dhe 
rekomandimit të Mekanizmit Parandalues Nacional, nga ana e drejtorisë së Qendrës, të gjithë 
personave të ndaluar iu dorëzuan ekzemplarë të vendimeve (fotokopje) dhe pjesërisht iu janë 
sqaruar edhe shkaqet e ndalimit të tyre.

Mekanizimi Parandalues Nacional, thekson obligimin që dorëzimi i aktvendimeve të realizo-
het nga miratuesi i aktvendimit (Qendra Rajonale për Punë Kufitare “Veri”, pranë Ministrisë për 
punë të brendshme), e për të njëjtën të sigurohet edhe dëshmi përkatëse (fletë dorëzim), prej 
ku do të konstatohet data e dorëzimit përkatës, duke pasur parasysh se që nga ajo datë rrjedhin 
afatet për dorëzimin e ankesës.
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Rekomandime dhe veprimi sipas rekomandimeve të dhëna

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, për nivelin e realizimit të rekomandi-
meve të dhëna si dhe për gjendjet e reja të konstatuara, përpiloi Raport të veçantë për vizitat 
e njëpasnjëshme, me rekomandime të reja, të cilat i dorëzoi deri te Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë, Ministria për punë të brendshme dhe deri te Qendra për Pranimin e Shtetasve të 
Huaj në Gazi Babë. 

Avokati i Popullit, dorëzoi një shkresë me shkrim – Njoftim deri te Kryetari i Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë, dhe kërkoi që Raporti i veçantë të shqyrtohet në seancën e Qeverisë, 
në të cilën do të sajohet Konkludimi përkatës, me të cilin do të obligohen organet kompetente 
dhe institucionet që të marrin masa për përmirësimin e kushteve dhe trajtimin e emigrantëve 
në qendrat e transitit. 

Pasqyra 
e rekomandimeve dhe përgjigjeve sipas rekomandimeve të dhëna

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit 

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
1

Drejtoria e Qendrës për Pranimin e 
Shtetasve të Huaj në Gazi Babë, urgjen-
tisht të marrë përgjegjësi për mbajtjen 
e kundërligjshme të personave në 
Qendër, si dhe të ndërpritet praktika e 
ndalimit të shtetasve të huaj në Qendër, 
në bazë të Vendimeve për ndalimin 
e nënshtetasve të huaj për shkak të 
konstatimit të identitetit, të miratuar 
nga Qendra Rajonale për Punë Kufitare 
“Veri” pranë Ministrisë për punë të 
brendshme

Ministria për punë të brendshme – Reparti 
për punë kufitare dhe migrime pranë Entit 
për Siguri Publike në MPB, pas takimeve të 
realizuara me Ministrinë për punë dhe poli-
tikë sociale, në shumë organizata joqeveri-
tare dhe UNHCR, paralajmëroi se në vitin 
2017 do të fillojë ndërtimi i objektit të ri të 
Qendrës për Pranimin e Shtetasve të Huaj, 
për të cilin po kërkohet lokacion përkatës. 

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
2

Të ndërpritet praktika e mbajtjes së 
kundërligjshme të shtetasve të huaj në 
Qendrën e Pranimit për shkak të kon-
statimit të identitetit, kurse personat e 
mbajtur të dislokohen nga Qendra.

Baza juridike për vendosje në Qendrën 
e Pranimit të Shtetasve të Huaj, është në 
përputhje me Ligjin për shtetasit e huaj, dhe 
çdo vendosje e tyre është në koordinim me 
Prokurorinë themelore publike për krim të 
organizuar. Numri më i madh i personave 
të vendosur në Qendër, janë persona të cilët 
kanë qenë të kontrabanduar.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
3

Qendra Rajonale për Punë Kufitare 
“Veri” pranë Ministrisë për punë 
të brendshme, detyrimisht t’u ndaj 
ekzemplarë nga Vendimi për qëndrim 
të përkohshëm, personave të cilët ven-
dosen në Qendër, mënyrë e cila do tu 
mundësonte të shfrytëzojnë të drejtën e 
mbrojtjes juridike.

Tabela nr.28
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Pasqyra 
e rekomandimeve dhe përgjigjeve sipas rekomandimeve të dhëna

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit 

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
4 Personat e mbajtur gjatë pranimit në 

Qendër, detyrimisht të informohen në 
mënyrë të qartë dhe të kuptueshme për 
gjuhën e tyre që flasin për shkaqet e 
qëndrimit të tyre në Qendër.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
5 Personave që mbahen në Qendër, tu 

mundësohet realizim i përditshëm 
i bisedave telefonike, me qëllim të 
realizimit të kontakteve me familjet dhe 
me palën mbrojtëse përkatësisht me 
avokatin.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
6

Në mënyrë të denjë të realizohet të 
drejtat e parapara me dispozitat e 
Rregullores për rendin shtëpiak dhe në 
këtë kuptim të sigurohen shëtitjet në 
ambient të hapur për të gjithë personat 
që mbahen në Qendër. Për atë qël-
lim, Ministria për punë të brendshme, 
duhet të sigurojë mjete për rrethimin 
e oborrit me gardh dhe për ri përcak-
timin e personave të punësuar, me 
qëllim që të ketë më shumë persona 
për sigurimin e hapësirës dhe për 
sigurimin e personave. Të realizohen 
edhe të drejtat tjera të garantuara, siç 
është e drejta e përkthyesit si dhe e 
drejta e dorëzimit të ankesave në formë 
të shkruar. 

5.2.3. Rekomandime të përgjithshme për Qendrën e Pranimit 
të Shtetasve të Huaj në Gazi Babë

1. Të ndërmerren aktivitete konkrete në drejtim të përshpejtimit të proce-
durës për dislokimin e Qendrës për Pranimin e Shtetasve të Huaj si dhe re-
alizimin e paralajmërimeve për ndërtimin e një Qendre të re dhe përkatëse, 
e cila do ti kënaqë standardet ndërkombëtare për objekte të llojit të këtillë.

2. Të ndërpritet praktika e pranimit të personave në Qendër, në bazë të vendi-
meve të miratuara nga organi jo përkatës, si dhe të  ndërpritet praktika e 
mbajtjes afatgjate të personave në Qendër për shkak të bazës e cila është 
në kundërshtim me ligjin.
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Gjatë vitit 2016, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, realizoi gjithsej 13 vizita pa par-
alajmërim në Qendrën e Përkohshme Transitore „Vinojug“, me ç’rast në mënyrë përkatëse u 
përpiluan 2 Raporte të veçanta me konstatime dhe rekomandime konkrete të drejtuara deri te 
ministritë, organet dhe institucionet përkatëse.

Raporti i parë i veçantë është rezultat i  gjendjes së hasur gjatë kohës së vizitës së parë të 
rregullt realizuar më datë 16.05.2016, përderisa raporti i dytë për kontroll është përpiluar pas 
procedurës së realizuar më datë 17.10.2016.

Në këtë kuptim, në vazhdim do të potencohen konstatimet, rekomandimet dhe vërejtjet e 
drejtuara deri te organet dhe institucionet kompetente për mënjanimin dhe tejkalimin e gjend-
jeve të konstatuara negative, si dhe për kontratat e dorëzuara dhe për aktivitetet e marra në 
këtë drejtim.

Vizita në Qendrën e Përkohshme Transitore „Vinojug“

5.3.1. Vizita e rregullt në Qendrën e Përkohshme Transitore 
„Vinojug“ - Gjevgjeli

Në Qendrën e Përkohshme Transitore, në vazhdimësi janë të pranishëm më shumë organe 
dhe organizata me kompetenca dhe funksione të ndara, të cilët përmes komunikimit dhe koor-
dinimit të përbashkët marrin pjesë në udhëheqjen  dhe menaxhimin me Qendrën.

Roli kryesor funksional – menaxhues për drejtim me Qendrën e Përkohshme Transitore, 
është në kompetenca të Ministrisë për punë dhe politikë sociale (MPPS), e cila është në koor-
dinim me Qendrën për Menaxhim me Kriza (QMK), përgjegjësia e zgjeruar e së cilës e përfshinë 
tërë territorin e krizës edhe jashtë Qendrës së Përkohshme Transitore, kujdesen për funksion-
imin e plotë të Qendrës, duke filluar nga ndarja e fletë-lejeve, përmes mirëmbajtjes së higjienës, 
e deri te pranimi dhe shpërndarja e të gjitha produkteve ushqyese dhe jo ushqyese.

Ministria për punë të brendshme (MPB) ka kompetenca për garantimin e sigurisë, rendit, 
disiplinës dhe të objekteve që janë në suaza të Qendrës së Përkohshme Transitore, kurse siguria 
e këtillë – funksionin mbikëqyrës e realizojnë edhe mbi tendën “Habitat”, që gjendet në mënyrë 
direkt pranë Qendrës së Përkohshme Transitore.

Struktura organizative dhe kompetencat funksionale të organeve dhe 
organizatave në Qendrën e Përkohshme Transitore

3. T’iu mundësohet personave për të realizuar të drejtën e daljes dhe të 
shëtitjes në  ajër të pastër. Të sigurohen përkthyes për gjuhët përkatëse 
të cilat i flasin personat e vendosur në Qendër, me çka do të mundej që më 
lehtë të komunikohej me ta e gjithashtu ata më lehtë do të informoheshin 
për të drejtat e tyre, si dhe për shkaqet e mbajtjes së tyre në Qendrës.

4. Të sigurohen nga tre vakte në ditë të cilat do të shpërndahen në intervale 
përkatëse në përputhje me nenin 13 nga Rregullorja e rendit shtëpiak të 
Qendrës për Pranimin e të Huajve, dhe të njëjtit të jenë konform stand-
ardeve të parapara.
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Të detyrueshme janë përkujdesa mjekësore dhe mbrojtja shëndetësore  e personave që 
mbahen në Qendrën e Përkohshme Transitore, aty janë prezent edhe mjekët – përfaqësuesit e 
Ministrisë për shëndetësi, Qendrat për shëndet publik si dhe Kryqi i kuq i Republikës së Maqe-
donisë.

Përskaj përfaqësuesve të organeve shtetërore dhe të institucioneve, një numër i madh i ak-
tiviteteve në suaza të Qendrës së Përkohshme Transitore janë organizuar dhe realizuar nga ana 
e përfaqësuesve të organizatave joqeveritare ndërkombëtare dhe vendore të cilat vazhdimisht 
janë prezentë në teren.

Organizatat që vazhdimisht janë të pranishme me prezencën e përfaqësuesve të vet në 
Qendrën e Përkohshme Transitore janë: Organizata Ndërkombëtare për Migrime - International 
organisation for migration (IOM), e cila i drejton dhe i azhurnon listat për persona të pranuar 
dhe të vendosur në Qendër, Shoqata Maqedonase për Juristë të Rinj (SHMJR), e cila realizon 
këshillimin dhe përfaqësimin në raport me procedurën për pranimin  e të drejtës së azilit, Porta 
e Hapur – Shoqatë për aksion kundër dhunës dhe tregtisë me njerëz (La Strada), e cila ndërmerr 
aktivitete për ofrimin e ndihmës dhe mbrojtjes psiko – sociale, si dhe një numër i madh  i or-
ganizatave joqeveritare të cilat me aktivitetet e tyre iu ofrojnë ndihmë dhe përkrahje plotësuese 
personave që mbahen në Qendër.

Gjatë kohës së vizitës, të realizuar më datën 16.05.2016, Mekanizmi Parandalues Nacional, 
me gjendjen faktike të konstatuar drejtpërdrejtë, si dhe nga bisedat me personat zyrtarë në 
Qendër dhe me përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare dhe joqeveritare, konstatoi se 
bashkëpunimi dhe koordinimi në mes organeve kompetente të cilat marrin pjesë në menax-
himin dhe organizimin e Qendrës së Përkohshme Transitore nuk është në nivelin e nevojshëm, 
gjithashtu edhe me raportin e tyre, bashkëpunimi dhe koordinimi me organizatat ndërkombëtare 
dhe joqeveritare që janë prezent në vet vendin e ngjarjes.

Njëkohësisht, Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN) ashpër i dënoi përpjekjet e për-
faqësuesve të Qendrës për Menaxhim me Kriza për të penguar ekipin e Mekanizmit Parandalues 
Nacional në realizimin e mandatit të vet, përmes pamundësimit të kontrollit të dokumentacionit  
dhe në raportet ditore që kanë të bëjnë me personat që mbahen në Qendër, gjatë kohës së 
vizitës  më datën 16.05.2016.

Konstatimi numërј 1: Bashkëpunimi dhe koordinimi në mes organeve kompe-
tente të cilat marrin pjesë aktive në  menaxhimin dhe organizimin e Qendrës së Për-
kohshme Transitore, nuk është në nivelin e duhur, e gjithashtu edhe raporti i tyre, 
bashkëpunimi dhe koordinimi me organizatat ndërkombëtare dhe ato joqeveritare 
që janë prezent në vet vendin e ngjarjes. 

Konstatimi numër 2: Pengimi i ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional në 
realizimin e mandatit të tij, përmes pamundësimit të kontrollit në dokumentacion 
dhe në raportet ditore që kishin të bëjnë me personat që mbahen në Qendër.

Gjatë kohës së vizitave në Qendrën e Përkohshme Transitore, në raport me kushtet mate-
riale në kapacitetet e vendosjes, Mekanizmi Parandalues Nacional, e ka vlerësuar përmirësimin 
e infrastrukturës materiale, që ka të bëjë së pari me donacionet e organizatave ndërkombëtare 
dhe joqeveritare.

Përkatësisht, për dallim nga fillimet e krizës së emigrantëve, kur personat ishin vendosur 
në tenda të mëdha me disa familje, tani për çdo familje është siguruar kontejner i veçantë 
për jetesë. Këta kontejnerë janë me madhësi standarde prej rreth 15 m2 dhe në to vendosen 
mesatarisht 3 deri në 5 persona. Janë të pajisur me shtretër dhe me dyshekë për çdo person e 
gjithashtu ka edhe kondicionerë, mirëpo prapëseprapë për shkak të hapësirës së vogël mungo-
jnë sirtarë ku personat do të kishin mundësi ti ruajnë gjësendet e tyre personale, veshmbathje 
dhe produkte të tjera. 

Kushtet materiale
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Në Qendër janë vendosur nyja kolektive sanitare, në veçanti për meshkujt dhe në veçanti 
për femrat, të cilat njëkohësisht janë të përshtatura edhe për fëmijët si dhe për nevojat e per-
sonave me invaliditet. 

Prapëseprapë, Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se vendosja, përkatësisht qën-
drimi në suaza të Qendrës së Përkohshme Transitore, realizohet vetëm për personat të cilët kanë 
arritur dhe janë takuar në Republikën e Maqedonisë përpara mbylljes oficiale të kufijve dhe të 
së ashtuquajturës “Ruta ballkanike”. 

Për dallim nga ata, ata persona që janë gjetur në territorin e Republikës së Maqedonisë 
pas mbylljes së kufijve janë mbajtur në të ashtuquajturën “tenda e Habitatit”, e cila gjendet 
menjëherë afër Qendrës së Përkohshme Transitore. Në ditën e vizitës më datë (16.05.2016), 
Mekanizmi Parandalues Nacional ka konstatuar një gjendje faktike diametralisht të kundër nga 
ajo që e ka hasur në suaza të Qendrës së Përkohshme Transitore, e cila i përngjan menaxhimit 
kaotik i cili nuk i plotëson as standardet minimale për vendosje të përkohshme. Përkatësisht, në 
tendë ishin vendosur gjithsej 84 persona në kushte sub standarde. Ky numër vazhdimisht ndry-
shon, duke pasur parasysh se vendosja e këtyre personave është me karakter të përkohshëm 
dhe afatshkurtër (më shpesh nga 12 deri më 15 orë) dhe zgjat deri në deportimin e sërishëm 
në vendin nga i cili në mënyrë jo të rregullt kanë realizuar hyrje në territorin e Republikës së 
Maqedonisë. Në tendë kishte vetëm tavolina druri, kurse personat ishin shtrirë në dysheme. 
Higjiena ishte në nivel jashtëzakonisht të ulët dhe gjithandej ishin hedhur mbeturina dhe mbetje 
nga ushqimi.

Konstatimi numër 3: Kushte sub standarde dhe joadekuate për qëndrim në 
tendën e “Habitat”.

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, i kushtoi vëmendje të veçantë  mundë-
sisë që personat e vendosur në Qendrën e Përkohshme Transitore dhe në tendën e “Habitat”, që 
gjendet direkt pranë Qendrës, t’u qasen procedurës për njohjen e së drejtës së azilit, me ç’rast 
edhe pjesa më e madhe e vizitës iu kushtua hulumtimit të gjendjes faktike në këtë drejtim.

Nga bisedat e realizuara të drejtpërdrejta, Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se 
personat e vendosur në suaza të Qendrës së Përkohshme Transitore janë të njoftuar dhe të 
mësuar me mundësinë të dorëzojnë kërkesë për njohjen e të drejtës së azilit në Republikën e 
Maqedonisë, edhe se në disponim për konsultime juridike dhe për ndihmë juridike në çdo kohë 
mund të drejtohen deri te përfaqësuesit e shoqatës së juristëve të rinj, të cilët vazhdimisht janë 
prezent në Qendër.

Për dallim nga ata, Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi se  personat e vendosur 
në tendën e “Habitat”, aspak nuk janë të njoftuar me mundësinë për dorëzimin e kërkesës për 
njohjen e të drejtës së azilit në Republikën e Maqedonisë, as që iu mundësohet qasje oficiale e 
përfaqësuesve të Shoqatës së Juristëve të Rinj që ti njoftojnë për të drejtat e tyre.

Konstatimi numër 4: Qasje e ndaluar e organizatave joqeveritare deri te tenda 
e “Habitat” të cilat realizojnë këshillim dhe përfaqësim juridik në procedurat për 
njohjen e të drejtës së azilit.

Nga biseda e realizuar me një pjesë të personave të vendosur në tendën e “Habitat”, u 
morën të dhëna në veçanti alarmante, të cilat orientojnë në faktin se personat që në mënyrë 
direkt përpara personave të autorizuar zyrtarë të Ministrisë së punëve të brendshme, kanë 
shprehur qartë qëllimin e tyre për dorëzimin e kërkesës për njohjen e të drejtës së azilit, kanë 
qenë të refuzuar me arsyetimin se e drejta e atillë nuk u takon në Republikën e Maqedonisë, dhe 
se po të njëjtën mund ta realizojnë pas deportimit, përkatësisht, në vendin nga i cili në mënyrë 
të parregullt kanë realizuar hyrjen në territorin e Republikës së Maqedonisë.

Qasja deri te procedura për njohjen e të drejtës së azilit
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Rekomandime dhe veprimi sipas rekomandimeve të dhëna

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, për gjendjet e konstatuara përpiloi Ra-
port të veçantë me rekomandime, të cilin ua dorëzoi organeve dhe institucioneve kompetente. 

Në vijim do të potencohet përgjigjet e marra nga Qendra për Menaxhim me Kriza në raport 
me rekomandimet e dhëna:

Pasqyra 
e rekomandimeve dhe përgjigjeve sipas rekomandimeve të dhëna

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
1

Të përmirësohet bashkëpunimi dhe 
koordinimi në mes organeve kompetente, 
të cilat marrin pjesë në menaxhimin dhe 
organizimin e Qendrës së Përkohshme  
Transitore  dhe bashkëpunimi me organi-
zatat ndërkombëtare dhe joqeveritare.

Nga Qendra për Menaxhim me Kriza u 
mor përgjigje se për çdo mëngjes në suaza 
të punës rrjedhëse ekziston një brifing 
takim në mes nëpunësve të Ministrisë së 
punëve të brendshme, Ministrisë për punë 
dhe politikë sociale dhe Qendrës për Me-
naxhimin me Kriza, e gjithashtu çdo të en-
jte realizohet nga një takim koordinativ me 
të gjitha institucionet dhe me organizatat 
joqeveritare të cilat punojnë në Qendrën e 
Përkohshme Transitore.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
2

Përfaqësuesit e Qendrës për Menaxhim 
me Kriza, të ndalojnë me pengimin e 
Mekanizmit Parandalues Nacional, në 
realizimin e përgjegjësive të tij, si dhe ti 
mundësojnë kontroll në raportet ditore 
dhe në dokumentacionin e përgjithshëm 
që ata e posedojnë.

Reparti rajonal – Qendra Rajonale për Me-
naxhim me Kriza – “Gjevgjeli”, pas marrjes 
së pëlqimit nga drejtori i Qendrës për Me-
naxhim me Kriza, dorëzimi i informatave 
në lidhje me gjendjet aktuale në Qendrën e 
Përkohshme Transitore “Vinojug”, të njëjtat 
deri te Avokati i Popullit do të dorëzohen 
në formë elektronike në baza ditore.

Tabela nr.29

Konstatimi numër 5: Qasje e pamundësuar deri te procedura për njohjen e të 
drejtës së azilit për personat e vendosur në tendën e „Habitat “ si dhe deportimi i 
tyre grupor në Republikën e Greqisë, pa ndonjë procedurë paraprake dhe pa drejtuar 
asnjëfarë evidence oficiale për atë gjë;

Konstatimi numër 6: Mungesa e përfaqësuesve të Sektorit për azil pranë Min-
istrisë së punëve të brendshme në Qendrën e Përkohshme Transitore, gjë që do ta 
lehtësonte qasjen deri te procedura e pranimit të azilit si dhe do të mundësonin reg-
jistrim pa pengesë të azilkërkuesve.
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Pasqyra 
e rekomandimeve dhe përgjigjeve sipas rekomandimeve të dhëna

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
3

Të përmirësohen kushtet për qëndrim në 
tendën e  „Habitat“, të rritet edhe niveli i 
higjienës dhe pastërtisë si dhe të zvogëlo-
het mbingarkesa në këtë tendë, me ven-
dosjen e personave në rrethin e Qendrës 
së Përkohshëm  Transitor, duke e pasur 
parasysh se në të ka një numër të madh të 
kapaciteteve të lira të vendosjes.

Në lidhje me këtë rekomandim nga Qendra 
për Menaxhim me Kriza është marrë 
përgjigje se po punohet në përmirësimin 
e kushteve për qëndrim si dhe të kushteve 
higjienike në tendën e “Habitat”.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
4

T’u mundësohet qasje pa pengesë organi-
zatave joqeveritare deri te tenda e “Habi-
tat”, me qëllim të ofrimit të ndihmës më 
efektive dhe përkatëse juridike si dhe 
mbrojtjes së emigrantëve / refugjatëve.

Reparti rajonal – Qendra Rajonale për 
Menaxhim me Kriza – “Gjevgjeli”, u 
përgjigj se aktivitetet jashtë Qendrës së Për-
kohshme  Transitore , janë në përgjegjësi 
të  shërbimeve për sigurim si dhe ata japin 
vlerësimin në lidhje me atë se kush, kur 
dhe si do të realizojë aktivitete jashtë nga 
Qendra e Përkohshme Transitore në lidhje 
me emigrantët e futur ilegalisht.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
5

T’u mundësohet qasje pa pengesë emi-
grantëve / refugjatëve deri te procedura 
për pranimin e të drejtës së azilit si dhe të 
ndalohet deportimi gruporë. Ministria e 
punëve të brendshme të mbajë evidencë 
për numrin e personave të pranuar në 
tendën  e “Habitat” si dhe të udhëheqë 
dokumentacion oficial për mënyrën dhe 
procedurën e kthimit të tyre në vendin 
nga i cili kanë realizuar hyrje ilegale.

Në lidhje me këtë rekomandim ne nuk 
kemi marrë asnjë  përgjigje. Rekomandimi 
aspak nuk është marrë parasysh Njoftimi i 
dorëzuar si përgjigje e Raportit të veçantë 
të Mekanizmit Parandalues Nacional nga 
data 01.06.2016 .

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
6

Të sigurohet prezenca e përfaqësuesve 
nga  Sektori për azil në Qendrën Për-
kohshme  Transitore „Vinojug“, me 
qëllim të qasjes së të lehtë të emigrantëve 
/ refugjatëve deri te procedura për pran-
imin e të drejtës për azil.

Në lidhje me këtë rekomandim, nga 
Qendra për Menaxhim me Kriza, u mor 
përgjigje se në seancën e dyzetë e  nëntë të 
shtabit gjeneral u soll një konkludim për 
dislokimin e tre kontejnerëve nga guri kufi-
tarë numër 59, direkt në hyrjen e  Qendrës 
së Përkohshme Transitore „Vinojug“, me 
çka do të mundësohet prezenca e vazh-
dueshme e të punësuarve nga Sektori për 
azil.
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5.3.2. Vizitat për kontroll në Qendrën e Përkohshme Transi-
tore „Vinojug“

Qëllimi i vizitave për kontroll, kishte për qëllim nivelin e ndjekjes së realizimit të rekoman-
dimeve të dhëna si dhe kontrollit të gjendjeve të reja të shkaktuara në Qendër.

Në raport me nivelin e implementimit të rekomandimeve të dhëna, gjatë vizitave për kon-
troll të Qendrës së Përkohshme Transitore, e hasëm këtë gjendje:

Pasqyra 
e shkallës së implementimit të rekomandimit të dhënë 

Rekomandime Niveli i rekomandimit të dispozi-
tave

Konstatimi i 
MPN

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
1

Të përmirësohet bashkëpunimi 
dhe koordinimi në mes or-
ganeve kompetente, të cilat 
marrin pjesë në menaxhimin 
dhe organizimin e Qendrës së 
Përkohshme  Transitore dhe 
bashkëpunimi me organizatat 
ndërkombëtare dhe joqeveri-
tare.

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Na-
cional, konstatoi se është përmirësu-
ar bashkëpunimi dhe koordinimi në 
mes organeve kompetente që marrin 
pjesë në menaxhimin dhe organi-
zimin e Qendrës së Përkohshme  
Transitore, e njëkohësisht është 
përmirësuar edhe bashkëpunimi 
me organizatat ndërkombëtare dhe 
ato joqeveritare që janë prezent në 
terren, me të cilët në disa raste janë 
realizuar edhe takime koordinative.

Është zbatuar 
plotësisht

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
2

Përfaqësuesit e Qendrës për 
Menaxhim me Kriza, të ndalo-
jnë me pengimin e Mekanizmit 
Parandalues Nacional, në re-
alizimin e përgjegjësive të tij, si 
dhe ti mundësojnë kontroll në 
raportet ditore dhe në doku-
mentacionin e përgjithshëm që 
ata e posedojnë.

Gjatë kohës së vizitave për kontroll, 
ekipi i Mekanizimit Parandalues 
Nacional, hasi në bashkëpunim të 
mirë dhe kooperativitet nga ana 
e përfaqësuesve të Qendrës për 
Menaxhim me Kriza. Raporti për 
gjendjen në terren si dhe aktivitetet 
e marra nga ana e organeve dhe 
organizatave në suaza të Qendrës 
së Përkohshme Transitore, deri te 
Mekanizmi Parandalues Nacional i 
dorëzojnë në mënyrë elektronike, në 
baza ditore.

Është zbatuar 
plotësisht

Tabela nr.30
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Pasqyra 
e shkallës së implementimit të rekomandimit të dhënë 

Rekomandime Niveli i rekomandimit të dispozi-
tave

Konstatimi i 
MPN

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
3

Të përmirësohen kushtet për 
qëndrim në tendën e  „Habitat“, 
të rritet edhe niveli i higjienës 
dhe pastërtisë si dhe të zvogëlo-
het mbingarkesa në këtë tendë, 
me vendosjen e personave në 
rrethin e Qendrës së Për-
kohshme Transitore, duke e pas 
parasysh se në të ka një numër 
të madh të kapaciteteve të lira të 
vendosjes.

Ekipi i Mekanizmit Parandalues 
Nacional, konstatoi se është formuar 
një praktikë e re në raport me emi-
grantët /  refugjatët të cilët vendosen 
në tendën “Habitat”. Përkatësisht, 
gjatë kohës së vizitave nuk u vërejt 
numër tejet i madh i  refugjatët në 
tendë, duke pas parasysh se vetëm 
një pjesë e emigrantëve ilegal të 
takuar në territorin Republikën 
e Maqedonisë sillen në tendën 
e “Habitat” dhe po të njëjtit më 
nuk vendosen aty me ditë të tëra, 
por mbahen vetëm për një afat të 
shkurtër kohorë (për disa orë), para 
se të deportohen në vendin prej ku e 
kanë realizuar hyrjen ilegale në Re-
publikën e Maqedonisë (më shpesh 
Greqia).

Është zbatuar 
plotësisht

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
4

T’u mundësohet qasje pa 
pengesë për organizatat joqe-
veritare deri te tenda “Habitat”, 
me qëllim të ofrimit të ndih-
mës më efektive dhe përkatëse 
juridike si dhe mbrojtjes së 
emigrantëve / refugjatëve. 

Nga bisedat e realizuara me për-
faqësuesit e organizatave ndërkom-
bëtare dhe atyre joqeveritare, të cilat 
ofrojnë ndihmë juridike dhe mbro-
jtje të emigrantëve  /  refugjatët, 
ekipi i Mekanizimit Parandalues 
Nacional  konstatoi se të njëjtëve iu 
lejohet qasje deri te tenda “Habitat” 
dhe u lejohet që të realizojnë biseda 
me emigrantët / refugjatët. 

Është zbatuar 
plotësisht

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
5

T’u mundësohet qasje pa 
pengesë emigrantëve / refug-
jatëve deri te procedura për 
njohjen e të drejtës së azilit 
si dhe të ndalohet deportimi 
grupor. Ministria e punëve të 
brendshme të mbajë evidencë 
për numrin e personave të 
pranuar në tendën “Habitat” si 
dhe të udhëheqë dokumenta-
cion oficial për mënyrën dhe 
procedurën e kthimit të tyre në 
vendin nga i cili kanë realizuar 
hyrje ilegale. 

Ekipi i Mekanizimit Parandalues 
Nacional, konstatoi se po vazhdon 
praktika që emigrantët ilegal të 
gjetur në territorin e Republikës së 
Maqedonisë, pas  vendosjes afat-
shkurtër prej disa orëve në tendën 
“Habitat”, në mënyrë grupore të 
deportohen në vendin prej ku e kanë 
realizuar hyrjen ilegale në Repub-
likën e Maqedonisë (më shpesh nga 
Greqia), pa kurrfarë formaliteti dhe 
paraprakisht pa udhëhequr evidenca 
formale për këtë gjë. 

Nuk është 
zbatuar
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Gjendjet e reja të konstatuara

Trajtimi i azilkërkuesve

Ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional gjatë kohës së vizitave konstatoi se azilkërkuesit 
nga Qendra e Përkohshme Transitore „Vinojug“, për dallim nga më parë, më nuk dërgohen deri 
te Qendra e Pranimit për Azilkërkues në Vizbeg  - Shkup, por tanimë vendosen nëpër shtëpiza 
(kontejnerë) që janë pozicionuar në mënyrë direkte tek pjesa e rrethuar me gardh e Qendrës së 
Përkohshme Transitore „Vinojug“.

Konstatimi numër. 1. Praktika e re që po zbatohet, që kërkuesit e azilit nga Qen-
dra e Përkohshme Transitore „Vinojug“ të vendosen nëpër shtëpiza (kontejnerë) të 
cilët janë pozicionuar drejtpërdrejtë pranë pjesës së rrethuar me gardh të Qendrës.

Përkatësisht, në momentin e vizitës së fundit të realizuar për kontroll 21 persona kanë 
dorëzuar kërkesë për njohjen e të drejtës për azil,  e nga ata 11 persona ishin vendosur jashtë 
hapësirës së rrethuar, direkt pranë Qendrës së Përkohshme Transitore, përderisa të tjerët 10 
persona enda ishin vendosur në suaza të Qendrës.

Ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional, konstatoi se vendosja e  azilkërkuesve në suaza 
të Qendrës së Përkohshme Transitore „Vinojug“ realizohet në bazë të vendimeve të sjella nga IP 
Qendra mes komunale për punë sociale në Gjevgjeli. 

Azilkërkuesve u janë dhënë dokumente identifikimi, me të cilat në pajtim me Ligjin për azil 
dhe mbrojtje të përkohshme, iu  konstatohet e drejta e qëndrimit në territorin e Republikës së 
Maqedonisë, mirëpo edhe përskaj kësaj nuk u lejohet që lirisht ta lëshojnë vendin apo të largo-
hen nga Qendra e Përkohshme Transitore.

Pasqyra 
e shkallës së implementimit të rekomandimit të dhënë 

Rekomandime Niveli i rekomandimit të dispozi-
tave

Konstatimi i 
MPN

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
6

Të sigurohet prezenca e për-
faqësuesve nga Sektori për azil 
në Qendrën e Përkohshme 
Transitore, „Vinojug“, me 
qëllim të qasjes së të lehtë të 
emigrantëve /refugjatëve deri 
te procedura për njohjen e të 
drejtës për azil. 

Ekipi i Mekanizimit Parandalues Na-
cional, konstatoi se Sektori për azil 
pranë Ministrisë së punëve të brend-
shme nuk ka siguruar prezencë të 
vazhdueshme të përfaqësuesve të vet 
në suaza të Qendrës së Përkohshme 
Transitore, por se në rastet kur ka 
pasur nevojë, si për shembull: për 
shkak të regjistrimit të personave 
të cilët kanë dorëzuar kërkesë për 
njohjen e të drejtës së azilit ose për 
shkak të realizimit të intervistave 
me azilkërkuesit, përfaqësuesit e 
Sektorit për azil, në disa raste e kanë 
vizituar Qendrën e Përkohshme 
Transitore.

Pjesërisht është 
zbatuar
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Kushtet materiale dhe trajtimi i personave të tjerë të vendosur në Qendër

Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se janë marrë më shumë aktivitete me karakter 
infrastrukturorë, të orientuara drejt kushteve materiale në suaza të Qendrës së Përkohshme 
“Vinojug”. Në këtë kuptim u konstatua se është ndërtuar një terren sportiv destinuar për më të 
vegjlit, e gjithashtu janë ndërtuar edhe korsi me pllaka të begatonit. Të gjitha shtëpizat (kon-
tejnerët) ku kalojnë natën këto persona janë të pajisura me trupa ngrohës, e gjithashtu janë 
vendosur edhe TV – pranues nëpër shatorët e mëdhenj (Rubb hall), ku personat e kalojnë një 
pjesë të caktuar gjatë ditës.

Për çdo ditë merren aktivitete për funksionim të rregullt  dhe mirëmbajtje, siç janë mirëm-
bajtja e higjienës në hapësirën e oborrit, nëpër tualete dhe në kuzhinë, kryerjen e mereme-
timeve më të vogla të infrastrukturës elektrike dhe asaj të ujësjellësit, kurse në intervale të 
caktuara realizohet edhe dezinfektimi dhe dezinsektim në suaza të tërë Qendrës së Përkohshme 
Transitore.

Sa i përket mbrojtjes shëndetësore në Qendrën e Përkohsme Transitore, Kryqi i kuq i 
RM-së, ka siguruar prezencë plotësuese edhe të pediatrit për fëmijë, çdo të marte dhe të en-
jte, kurse nga bisedat me personat zyrtarë që janë prezent në teren, Mekanizmi Parandalues 
Nacional mori informacion se po bëhen përpjekje të sigurohet edhe një kontejner plotësues i 
veçantë i destinuar për aktivitete mjekësore. 

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, nga bisedat e realizuara me personat e vendosur 
në suaza të Qendrës së Përkohshm Transitore, konstatoi se ata në përgjithësi janë të kënaqur 
dhe se nuk kanë ndonjë ankesë në raport me kushtet materiale, mirëpo prapëseprapë, është 

Konstatimi numër.2 Edhe përskaj asaj që azilkërkuesve u janë dhënë doku-
mente identifikimi, nuk u lejohet që lirisht ta lëshojnë ose, të largohen nga Qendra 
e Përkohshme Transitore;

Azilkërkuesit e vendosur nëpër shtëpiza (kontejnerë), të pozicionuara jashtë pjesës së rre-
thuar me gardh në Qendrën e Përkohshme Transitore, potencuan se nuk janë të sigurt dhe ndje-
jnë frikë për sigurinë e tyre. Përkatësisht, po të njëjtit në disa raste kanë vërejtur se si në afërsi 
të kontejnerëve ku luajnë fëmijët, qarkullojnë automobila në të cilët ka njerëz të cilët përpiqen 
ti mashtrojnë fëmijët, duke iu ofruar ëmbëlsira që të shkojnë me ta. 

Sipas Mekanizmit Parandalues Nacional, i papranueshëm dhe i paarsyeshëm është vendosja 
e azilkërkuesve nëpër shtëpiza (kontejnerë) të cilat janë të pozicionuara në mënyrë direkt afër 
pjesës së rrethuar me gardh të Qendrës së Përkohshme Transitore, në kushte kur ekzistojnë 
kapacitete të lira për vendosje në Qendrën e Pranimit të azilkërkuesve në Vizbeg - Shkup.

Në këtë pikëpamje, ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional, konstatoi se një praktikë e 
bazuar në këtë mënyrë çon në konstatimin për veprim të pabarabartë, selektiv dhe diskrim-
inues me azilkërkuesit e Qendrës së Përkohshme Transitore „Vinojug“ - Gjevgjeli, në raport me 
azilkërkuesit e tjerë të cilët vendosen në Qendrën e Pranimit për Azilkërkuesit në Vizbeg - Shkup. 

Në mënyrë plotësuese në favor të faktit, se trajtimi i këtillë kundrejt kërkuesve të azilit 
është jo përkatës, flet ajo që këta persona, përskaj ndjenjës së pasigurisë dhe frikës për sigurinë 
e vet, janë të kufizuar në lirinë e lëvizjes, përkatësisht iu pamundësohet që ta lëshojnë ose të 
largohen prej Qendrës së Përkohshme Transitore në mënyrë të lirë dhe pa shoqërim, të cilën të 
drejtë në përputhje me aktet interrne të institucionit e gëzojnë kërkuesit e azilit të vendosur në 
Qendrën e Pranimit të Azilkërkuesve Vizbeg – Shkup.

Në bazë të konstatimeve të këtilla, Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional, 
rekomandoi që azilkërkuesit nga Qendra e Përkohshme Transitore menjëherë të shpërngulen në 
Qendrën për Pranimin e Azilkërkuesve në Vizbeg – Shkup, si dhe t’u mundësohet shfrytëzim pa 
pengesë dhe i barabartë i të gjitha të drejtave të cilat rrjedhimisht iu takojnë si kërkues të azilit, 
në përputhje me ligjin për azil dhe mbrojtje të përkohshme.
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evident revolti që ndjejnë dhe manifestojnë ata persona për shkak të mbajtjes për disa muaj 
në suaza të Qendrës së Përkohshme Transitore “Vinojug”, pa pasur informata për shkaqet dhe 
arsyet për të cilat ata janë të kufizuar në lirinë e lëvizjes dhe statusin që e kanë në këtë shtet.

Konstatimi numër. 3 Emigrantët / refugjatët, publikisht e manifestojnë revoltin 
e tyre që e  ndjejnë për shkak të mbajtjes për disa muaj në suaza të Qendrës së Për-
kohshme Transitore si dhe mospërcaktimi i statusit juridik.

Nga kontaktet e realizuara në mënyrë drejtpërdrejtë me personat që mbahen si dhe nga 
bisedat me përfaqësuesit e organizatave joqeveritare të cilat ofrojnë përkrahje psiko – sociale, 
ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional erdhi deri te njohuritë se mbajtja disa mujore e të refug-
jatëve në Qendrën e Përkohshme Transitore pa mundësi që lirshëm të dalin nga kufijtë e tij ose 
ta lëshojnë atë, po manifestohen edhe me çrregullime të shëndetit të tyre mental.

Njohuritë e këtilla sollën seri te nevoja që të realizohet një hulumtim gjithëpërfshirës për 
gjendjen psikike të refugjatëve, me ç’rast Mekanizmi Parandalues Nacional angazhoi bashkëpu-
nëtorë të jashtëm, anëtarë të Shoqatës së Psikiatërve të RM-së dhe të Odës së Psikologëve, të 
cilët kishin për qëllim që hulumtimet e realizuara për shëndet mental të personave që mbahen, të 
përpilojnë raport me konstatime dhe rekomandime konkrete për tejkalimin e gjendjeve negative 
eventualisht të konstatuara. 

Për këtë qëllim gjatë muajit gusht të vitit 2016, bashkëpunëtorët e jashtëm realizuan disa 
vizita për kontroll, me ç’rast i observuan aktivitetet rrjedhëse, sjelljen dhe komunikimin jo verbal 
të fëmijëve, të adoleshentëve dhe të të rriturve. Gjithashtu u realizuan edhe biseda me vullne-
tarët dhe me personelin mjekësorë prezent në teren, e gjithashtu u përpiluan edhe pyetësorë të 
strukturuar në mënyrë specifike destinuar për fëmijët dhe për të rriturit që mbahen në Qendrat 
e Përkoshme Transitore. Si rezultat i hulumtimit të realizuar është përpiluar një Raport i veçantë 
për gjendjen e refugjatëve në Qendrën e Përkohshme Transitore.21 

Përkatësisht, në raport potencohet se kushtet në Qendrën e Përkohshme Transitore po 
bëjnë restrikcion në jetën e përditshme të emigrantëve / refugjatëve në shprehitë e tyre, në 
obligimet e përditshme dhe në aktivitete, gjë që në mënyrë serioze u shkakton pakënaqësi, ank-
siozitet, ndjenjën e mospasjes së lirisë dhe mospasjes së kontrollit mbi jetët e tyre dhe e gjithë 
kjo ka impakt negativ mbi shëndetin e tyre mental.

Kërcënimet mbi shëndetin psikologjik të refugjatëve të cilat janë pasojë e traumave dhe për-
vojave të përjetuara si dhe nga kushtet aktuale në të cilat gjenden, bashkëpunëtorët e jashtëm 
të angazhuar i prezantojnë në hulumtimin e tyre.

Konstatimi numër. 4 Prezenca e depresionit dhe anksiozitetit tek emigrantët / 
refugjatët të vendosur dhe të mbajtur në Qendrën e Përkohshme Transitore; Anski-
ozitet dhe depresion i përgjithshëm edhe tek fëmijët gjë që shkakton turbullimin 
(trazimin) e vëmendjes dhe sjelljes së tyre;

Aktivitetet edukative - arsimore

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, gjatë kohës së vizitave të realizuara konstatoi se 
për fëmijët në Qendrën e Përkohshme Transitore realizohen aktivitete edukativo – arsimore, nga 
ana e përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare dhe joqeveritare, aktivitetet e të cilëve janë 
të orientuar drejt ofrimit të ndihmës dhe përkrahjes së fëmijëve refugjatë, në bazë të programit 
të lejuar nga Ministria për punë dhe politikë sociale. 

Mekanizmi Parandalues Nacional konstaton se kjo paraqet një hap pozitiv drejt zhvillimit ar-
simor të fëmijëve të vendosur në Qendrën e Përkohshme Transitore “Vinojug”, mirëpo vlerëson 
se është e nevojshme edhe prezenca e Ministrisë për arsim.

21 Teksti integral (i plotë) i Raportit të veçantë për gjendjen e refugjatëve nëpër Qendrat e Përkohshme transitore është 
pjesë përbërëse e këtij Raporti vjetor
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Megjithatë, sido që të jetë, Mekanizmi Parandalues Nacional, vlerëson se është e nevo-
jshme që përfaqësuesit e Ministrisë së arsimit të japin mendimin dhe vlerësimin e tyre në lidhje 
me atë se a është adekuat ky program arsimor si dhe për mënyrën në të cilën i njëjti realizohet, 
të marrin masa konkrete për verifikimin e nivelit përkatës të arsimit të përfunduar, me çka do të 
mundësohet vazhdimi i procesit arsimor të fëmijëve. 

Konstatimi numër. 5 Ministria për arsim nuk është mjaftueshëm e përfshirë në 
realizimin e aktiviteteve edukativo – arsimore si dhe nuk ka marrë masa të cilat do 
të kishin synim verifikimin e nivelit arsimor përkatës të përfunduar.

Në lidhje me fëmijët me status të kërkuesve të azilit, Mekanizmi Parandalues Nacional, 
rekomandon të merren masa dhe aktivitete konkrete për përfshirjen e të njëjtëve në procesin 
formal arsimor, në përputhje me dispozitat për arsim fillor dhe të mesëm, duke pasur parasysh 
se këtë të drejtë e gëzojnë azilkërkuesit, në përputhje me Ligjin për azil dhe për mbrojtje të 
përkohshme.

Për gjendjet e reja të konstatuara, Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, 
drejtoi edhe rekomandime të reja deri te Ministria për punë të brendshme, Ministria e shëndetë-
sisë dhe Ministria për arsim, kurse Raporti i veçantë u dorëzua edhe deri te Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë, prej ku u mor edhe përgjigje se i njëjti është dorëzuar për shqyrtim deri te 
Komiteti administrativ për koordinim dhe udhëheqje të sistemit për menaxhim me kriza.

Në mënyrë plotësuese, Avokati i Popullit drejtoi shkresë – Vërejtje deri te kryetari i Qever-
isës së Republikës së Maqedonisë si dhe kërkoi që Raporti i veçantë të shqyrtohet në seancën e 
Qeverisë, në të cilën do të miratohet Konkluzioni me të cilin do të obligohen organet dhe institu-
cionet kompetente që të marrin masa për përmirësimin e kushteve dhe trajtimin e emigrantëve 
në qendrat transitor.
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Pasqyra 
e rekomandimeve dhe përgjigjeve sipas rekomandimeve të dhëna

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
1

Ministria për punë dhe politikë sociale të 
marrë masa dhe aktivitete, që kërkuesit e 
azilit nga Qendra e Përkohshme Transi-
tore, menjëherë të shpërngulen në Qen-
drën për Pranimin e  Azilkërkuesve në 
Vizbeg – Shkup, si dhe t’u mundësohet 
shfrytëzim i barabartë dhe pa pengesë i 
të gjitha të drejtave të cilat u takojnë si 
azilkërkues, në përputhje me Ligjin për 
azil dhe mbrojtje të përkohshme.

Ministria për punë dhe politikë sociale nuk 
ka dorëzuar përgjigje me shkrim për aktiv-
itetet që do ti marrin për plotësimin e re-
komandimeve të dhëna, mirëpo nga bisedat 
e realizuara në mënyrë të drejtpërdrejtë me 
përfaqësuesit e organeve shtetërore dhe me 
përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare 
dhe joqeveritare, të cilat janë vazhdimisht 
prezentë në Qendrën e Përkohshme Tran-
sitore „Vinojug“, Mekanizmi Parandalues 
Nacional (MPN) konstaton se në tërësi është 
vepruar në bazë të rekomandimit të parë 
dhe të gjithë azilkërkuesit janë bartur dhe 
janë vendosur në Qendrën për Pranimin 
e Azilkërkuesve në Vizbeg, përderisa në 
lidhje me rekomandimin e dytë Mekanizmi 
Parandalues Nacional (MPN), konstaton se 
e njëjta është plotësuar vetëm pjesërisht dhe 
se emigrantëve / refugjatëve iu lejohet që 
të dalin jashtë nga kornizave të Qendrës së 
Përkohdhsme Transitore “Vinojug” vetëm në 
shoqëri të përfaqësuesve të Kryqit të kuq të 
RM-së.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
2

Ministria për punë dhe politikë sociale 
të marrë masa dhe aktivitete me të cilat 
emigrantëve / refugjatëve të vendosurve 
në Qendrën e Përkohshme Transitore 
„Vinojug“ nuk do t’u kufizohet liria e 
lëvizjes dhe t’u lejohet që lirisht ta lësho-
jnë qendrën.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
3

Ministria për punë të brendshme të 
marrë masa konkrete për rregullimin e 
statusit juridik të personave të vendosur 
në Qendrën e Përkohshme Transitore 
„Vinojug“.

Nga Ministria për Punë të Brendshme 
morëm përgjigje se emigrantët e vendo-
sur në Qendrën e Përkohshme Transitore  
„Vinojug“, duke pasur parasysh faktin se ata 
nuk kanë dorëzuar kërkesë për njohjen e së 
drejtës së azilit nuk kanë qëndrim të rregul-
luar ligjor në shtet dhe të njëjtit trajtohen 
si të huaj me qëndrim ilegal, në pajtim me 
Ligjin për të huaj .

Tabela nr.31

Rekomandimet dhe veprimi sipas rekomandimeve të dhëna
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Pasqyra 
e rekomandimeve dhe përgjigjeve sipas rekomandimeve të dhëna

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
4

Për emigrantët / refugjatët të cilët 
manifestojnë simptoma të shprehur të 
çrregullimit stresues post traumatik 
(ÇSPT), anksiozitetit dhe depresionit, 
Ministria për punë dhe politikë sociale si 
dhe Ministria e shëndetësisë, të sig-
urojnë trajtim të kombinuar psikiatrik 
– psikologjik dhe trajtim medikamentoz 
dhe psiko-terapeutik, kurse për ata që 
nuk kanë simptoma shumë të shprehura 
t’u mundësohet përkrahje psikologjike. 
Njëkohësisht, t’u mundësohet trajtim 
përkatës edhe fëmijëve të cilët kanë 
probleme psikologjike.

Nga Ministria për shëndetësi morëm 
përgjigje se ndihme e nevojshme e speciali-
zuar psikiatrike për çdo person të moshës së 
pjekur të emigrantëve / refugjatëve, si dhe 
për fëmijët, sigurohet në suaza të Spitalit 
të përgjithshëm në Gjevgjeli, në suaza të 
ambulancës specialistiko – konsultative, 
pas udhëzimit të dhënë nga ana e mjekut 
të ambulancës në Qendrën e Përkohsme 
Transitore.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
5

Ministria për arsim të jap mendimin dhe 
vlerësimin e vet për zbatimin adekuat të 
procesit arsimor dhe mënyra në të cilën 
realizohet i njëjti në suaza të Qendrës së 
Përkohshme Transitore „Vinojug“ si dhe 
të merren masa konkrete për verifikimin 
e nivelit përkatës të arsimit të mbaruar, 
me çka do të mundësohej  vazhdimi i 
procesit arsimor të fëmijëve.

Nga Ministria për arsim nuk u dorëzua fare 
përgjigje me shkrim për aktivitetet që do të 
ndërmerren drejt plotësimit të rekoman-
dimit të dhënë.

Mekanizmi Parandalues Nacional gjatë vitit 2016 realizoi mbi 13 vizita preventive të Qen-
drës së Përkohshme Transitore Tabanoc, me ç’rast në mënyrë përkatëse u përpiluan 3 Raporte 
të veçanta me konstatime konkrete dhe rekomandime të drejtuara deri te ministritë, organet 
dhe institucionet përkatëse.

Për dallim nga vizita e realizuar më 22.02.2016 e cila iu paralajmërua organeve kompetente 
në Qendrën e Përkohshme Transitore, të gjitha vizitat tjera u realizuan pa ndonjë paralajmërim.

Vizitat e Qendrës së Përkohshme Transitore  
„Tаbanoc“
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5.4.1. Vizita e jashtëzakonshme në Qendrën e Përkohshme 
Transitore „Tabanoc”

Avokati i Popullit–Mekanizmi Parandalues Nacional, më datën 22.02.2016, realizoi vizitën në 
Qendrën e Përkohshme Transitore, së bashku me Ombudsmanin e R. së Shqipërisë, Ombudsma-
nin e Mbretërisë së Spanjës dhe këshilltarin e Shoqatës së Ombudsmanëve të Mediteranit  AOM.

Qëllimi i kësaj vizite ishte të konstatohen ndryshimet në kushtet për pranimin dhe qën-
drimin e refugjatëve në Qendrën e Përkohshme Transitore, krahasuar me gjendjen faktike të 
hasur nga vizita e fundit që Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional e realizoi më 
datën 10.12. 2015.

Vizita e përbashkët njëkohësisht kishte për qëllim ndarjen dhe shkëmbimin e përvojave 
në mënyrën e pranimit dhe të trajtimit të emigrantëve / refugjatëve, si dhe mundësinë për 
shkëmbim në pikëpamje të ndryshme në raport me menaxhimin (ballafaqimin) me sfidat  të cilat 
i bart kjo problematikë si dhe kriza e refugjatëve nga këto vende, me shpresë për përforcimin 
e bashkëpunimit të institucioneve të Ombudsmanit për çështjet lidhur me emigrantët / refug-
jatëve.  

Për shkak të seriozitetit të cilin e bart me vete kriza e emigrantëve / refugjatëve si dhe 
vërshimi i rritur i lëvizjeve masovike, e në drejtim të menaxhimit dhe ballafaqimit sa më efikas 
me sfidat të cilat paraqiten, Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional insistonte që 
të bëhen përpjekje maksimale nga të gjithë pjesëmarrësit aktiv që të respektohet realizimi i të 
drejtave të refugjatëve, të garantuara me ligjet kombëtare dhe me aktet ndërkombëtare, e në 
veçanti me Konventën e Gjenevës për statusin e refugjatëve nga viti 1951 si dhe të identifikohen 
të gjitha rreziqet e mundshme për shkak të parandalimit të çfarëdo lloji të torturës dhe llojeve 
tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues.  

Gjatë kohës së vizitës, u realizua kontroll në kushtet materiale dhe në kapacitetet e ven-
dosjes, e gjithashtu u realizuan edhe biseda me Drejtuesin e Qendrës, si dhe u realizuan edhe 
takime direkte me emigrantët/refugjatët e vendosur në Qendër në momentin e vizitës.

Menaxhimi me Qendrën e Përkohshme Transitore, si edhe gjatë vitit 2015, Mekanizmi 
Parandalues Nacional konstatoi se është nën kompetenca të Qendrës për Menaxhim me Kriza, 
ndërsa në menaxhim është përfshirë edhe Ministria për punë dhe politikë sociale.

Refugjatët në mënyrë të organizuar arrijnë në Qendrën e Përkohshme Transitore “Tabanoc” 
nga Qendra e Përkoshme Transitore “Vinojug” me trena udhëtarësh, organizuar nga HM “Trans-
port” - Hekurudhat e Maqedonisë, e më rrallë edhe me autobusë dhe me taksi automjete.

Pas arritjes së refugjatëve në rrethinën e Tabanocit, ata priten nga ana e të punësuarve 
në Qendrën për Menaxhim me Kriza, të cilët në bashkëpunim me përfaqësuesit e organizatave 
humanitare nga vendi dhe të huaja, i pranojnë refugjatët dhe iu ndajnë të gjitha produktet dhe 
ushqimet e nevojshme (ushqim, ujë, lëngje, materiale higjienike, batanije....). 

Në lidhje me transportin e emigrantëve/refugjatëve, Avokati i Popullit – Mekanizmi Paran-
dalues Nacional, konstatoi se nuk ka kategorizim adekuat dhe të drejtë të çmimit të biletave për 
transportin hekurudhorë, përkatësisht se çmimi është tejet i lartë, kurse emigrantët/refugjatët 
të cilët paguajnë 25 euro për një biletë janë vënën pozitë të pabarabartë në raport me qytetarët 
maqedonas. Për konstatimet e këtilla është drejtuar Rekomandim deri te Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë, si dhe deri te ndërmarrja e transportit, në të cilin kërkohet ulja e çmimit të 
biletave.  

Avokati i Popullit së bashku me përfaqësuesit e institucioneve të ombudsmanit nga Spanja 
dhe Shqipëria, gjatë kohës së vizitës u drejtua dhe e kaloi korsinë e cila çon drejt vendkalimit 
kufitarë me Republikën e Serbisë.

Në këtë kuptim u konstatua se për dallim nga vizita e fundit gjatë vitit 2015, korsia është 
tamponuar dhe është ndriçuar, kurse në të janë vendosur  tabela me informacion për largësinë 
e vendkalimit kufitarë, kurse nga të dyja anët është e rrethuar me gardh teli, me çka refugjatët 
janë të mbrojtur nga transporti hekurudhorë i cili gjendet në afërsi të drejtpërdrejtë.
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Drejtori i Qendrës së Përkohshme Transitore, informoi se personat me pengesa fizike dhe 
personat e pafuqishëm, barten deri te vendkalimi kufitar me automjete të veçanta. Avokati i 
Popullit mendon se ky është një shembull pozitiv, por edhe më tej mbetet vërejtja për trajtim 
johuman kundrejt fëmijëve dhe grave shtatzëna, të cilët si një kategori e ndjeshme e personave, 
këtë korsi duhet ta kalojnë në këmbë, e pastaj të kalojnë në këmbë edhe dy kilometra të tëra 
deri te qendra e pranimit ,”Miratoc” në Republikën e Serbisë.

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, nga kontrolli i kushteve materiale dhe 
i kapaciteteve të vendosjes në Qendrën e Përkohshme Transitore, shprehu keqardhje sa i përket 
numrit tejet të madh në Qendrën së Përkohshme Transitore, në veçanti për shkak të faktit që 
mungon një kujdes gjithëpërfshirës për grupet e ndjeshme, nga shkaku se nuk ka objekte të 
mjaftueshme të destinuara për grupet e ndjeshme. Në numrin më të madh të rasteve fëmijët, 
gratë, gratë shtatzëna, personat e moshuar si dhe personat me invaliditet, vendosen nëpër 
objekte të cilat janë joadekuate për qëndrim të këtyre personave. Gjithashtu, Qendra nuk ka 
kapacitet të sigurojë ndihmë përkatëse shëndetësore si dhe mbrojtje për të gjithë personat.

 Emigrantët/refugjatët u ankuan për kualitetin dhe sasinë e ushqimit, e në veçanti që 
ushqimi nuk është i adaptuar ndaj kulturës dhe nevojave të tyre, e gjithashtu potencuan se 
kohë pas kohe ka edhe mungesë të ujit. Lidhur me mbrojtjen shëndetësore, potencuan se 
ekipi mjekësorë edhe pse është prezent nuk mund ti pranojë të gjithë pacientët. Në kushte të 
mbingarkesës së Qendrës, Mekanizmi Parandalues Nacional hasi nivel të ulët të mirëmbajtjes 
së higjienës, kurse refugjatët u ankuan se nuk ka ujë të ngrohtë, kështu që higjiena personale 
është në nivel tejet të ulët.

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, nga vizita e përbashkët me për-
faqësuesit e institucioneve të Ombudsmanit nga Spanja dhe Shqipëria, si probleme më serioze 
dhe lëshime, i detektuan ato në vijim:

• Mungesa e organizimit dhe të koordinimit të udhëheqjes së Qendrave të Përkohshme 
Transitore „Vinojug“ dhe „Таbanoc“ si dhe mungesa e kushteve adekuate për qëndrim 
të përkohshëm;

• Sistem i ulët i evidencës, përkatësisht të regjistrimit të emigrantëve / refugjatëve, real-
izohet në veçanti në bazë të dokumenteve të dhëna në Republikën e Greqisë;

• Kontroll joadekuate e sigurisë së bagazhit dhe të personave që transitojnë dhe ven-
dosen në Qendrën e Përkohshme Transitore; 

• Koordinim i ulët i shërbimeve policore kufitare të Republikës së Maqedonisë, Repub-
likës së Serbisë dhe të Republikës së Greqisë, gjë që shpesh rezulton me arritjen e disa 
mijërave emigrantëve / refugjatëve në vendkalimet kufitare, të ekspozuar për disa orë 
në ambient të hapur dhe në kushte të papërshtatshme klimatike;

• Organizatat ndërkombëtare dhe organizatat joqeveritare janë prezentë në terren dhe 
ofrojnë ndihmë materiale dhe përkrahje për refugjatët, mirëpo në raste të caktuara 
ekziston bashkëpunim i pamjaftueshëm me institucionet dhe organet kompetente të 
Republikës së Maqedonisë.
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5.4.2. Vizita e rregullt në Qendrën e Përkohshme Transitore 
,,Tabanoc”

Pas mbylljes oficiale të kufijve edhe atë të ashtuquajturës, „Ruta ballkanike“, Qendrat Për-
kohshme Transitore, destinimi fillestar i të cilave ishte vendosja afatshkurtër dhe sigurimi i ndih-
mës së parë dhe sigurimi i nevojave elementare, faktikisht u ridestinuan në një lloj të kampeve 
për emigrantët / refugjatët, të cilët u hasën në territorin e Republikës së Maqedonisë.

Me qëllim të përcaktimit të kushteve materiale, trajtimi mbi personat e vendosur në këtë 
Qendër, si dhe niveli i realizimit të të drejtave të tyre, si dhe për shkak të identifikimit të rrez-
iqeve të mundshme nga tortura dhe nga trajtime të tjera brutale, jonjerëzore, nënçmuese dhe 
ndëshkuese, ekipi i Mekanizimit Parandalues Nacional, më datën 20.05.2016 realizoi vizitë të 
rregullt të pa paralajmëruar.

Në Qendrën e Përkohshme Transitore „Таbanoc“, vazhdimisht janë prezentë në terren më 
shumë organe dhe organizata me kompetenca të ndara, të cilat përmes komunikimit dhe koor-
dinimit të përbashkët në drejtimin dhe administrimin me Qendrën.

Qendra për Menaxhim me Kriza, në koordinim me Ministrinë për punë dhe politikë so-
ciale (МPPS), kujdeset për funksionimin e përgjithshëm të Qendrës së Përkohsme Transitore 
„Таbanoc“. Ministria për punë të brendshme (МРB), është kompetente për sigurimin e sigurisë, 
rendit dhe disiplinës tek personat dhe objektet në suaza të Qendrës së Përkohsme Transitore.

Nga organizatat ndërkombëtare të cilat janë aktive në ndarjen e ndihmave në Tabanoc, 
përskaj UNHCR, prezentë ishin edhe International organisation for migration – IOM, UNICEF 
dhe СОС „Fshati i fëmijëve“, përderisa nga sektori joqeveritar, me prezencë të vazhdueshme të 
përfaqësuesve të tyre në terren, përskaj të tjerave janë Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj 
(SHMJR) dhe Shoqata e Qytetarëve „Legis“, të cilët për çdo ditë me shërbimet e veta iu ofrojnë 
ndihmë juridike dhe shëndetësore emigrantëve / refugjatëve të vendosurve në këtë Qendër.

Konstatimi numër 1: Mekanizmi Parandalues Nacional, konstaton se bashkëpun-
imi dhe koordinimi në mes organeve kompetente të cilat marrin pjesë në menaxhimin 
dhe organizimin e Qendrës së Përkohshme, nuk është në nivelin e duhur, njëjtë si 
dhe raporti i tyre, bashkëpunimi dhe koordinimi me organizatat joqeveritare dhe 
organizatat ndërkombëtare  që janë prezentë në terren.

Të obliguar për ofrimin e shërbimeve mjekësore, përkujdesit dhe mbrojtjes mjekësore të 
emigrantëve / refugjatëve, të vendosur në Qendrën e Përkohshme Transitore, janë Ministria për 
shëndetësi, Qendrat për shëndet publik si dhe Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë. Realizue-
sit e mbrojtjes mjekësore, të angazhuar në Qendër, thithen prej dy burimeve – përmes „Project 
hope“, projektit të njerëzve të angazhuar përmes Ministrisë së shëndetësisë dhe përmes për-
faqësuesve të punësuar nga Shtëpitë shëndetësore, edhe atë Shtëpia e shëndetit “Kumanovë”, 
Shtëpia e shëndetit “Kriva Pallankë”, Shtëpia e shëndetit “Kratovë”, dhe Stacioni shëndetësor 
“Likovë”. 

Struktura organizative dhe kompetencat funksionale të organeve dhe 
organizatave në Qendrën e Përkohshme Transitore ,,Tabanoc”
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Gjatë kohës së vizitës, Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se Qendra e e Për-
kohshme “Tabanoc’’, disponon me 47 kontejnerë, 36 “Ikеа module” – shtëpiza, 3  tenda – rap-
kole, 1 tendë kuzhinë e ngrohtë, 1 qendër distribuimi, 1 magazinë kryesore – qendrore e kampit, 
4 tualete me nga 10 njësi tualetesh, 2 dush kabina, 1 odë për ftohje dhe 1 magazinë kontejneri, 
modul.

Qendra e Përkohshme Transitore ka kapacitet të vendosjes për 1.000 (një mijë) persona, 
kurse në ditën e vizitës ishte e pamundur të vihet deri te e dhëna e saktë për numrin e person-
ave prezent, nga shkaku se asnjëri nga organet përgjegjëse për menaxhim dhe administrim me 
Qendrën nuk posedonte evidenca të këtilla. Organet përgjegjëse për drejtimin e këtyre eviden-
cave, fajin dhe përgjegjësinë ia linin njëra tjetrës.

Numri jo zyrtar në baza ditore në ditën e vizitës, të cilën Mekanizmi Parandalues Nacional 
e mori nga përfaqësuesit e Ministrisë për punë të brendshme dhe nga Ministria e punës dhe 
politikës sociale, u mor si rezultat i numërimit që u realizua gjatë kohës së vaktit të mëngjesit.

Avokati i Popullit konstaton se organet kompetente në Qendrën r Përkoshme Transitore 
“Tabanoc’’, nuk mbajnë evidencë oficiale për numrin e personave të ardhur dhe të personave 
që e lëshojnë Qendrën (të kategorizuar sipas gjinisë, moshës, datës së ardhjes dhe gjëra të 
ngjashme), e gjithashtu as që mbajnë evidencë për personat të cilët për çdo ditë përkohësisht 
e lëshojnë dhe futen në Qendër.

Konstatimi numër. 2: Mungon kooperativitet më i madhi përfaqësuesve në ter-
ren të organeve dhe organizatave kompetente me ekipin e Mekanizimit Parandalues 
Nacional, në drejtim të mundësimit të kontrollit pa pengesë në të gjitha të dhënat 
që kanë të bëjnë me numrin e personave të mbajtur në Qendër.

Konstatimi numër. 3: Nuk udhëhiqet evidencë oficiale dhe azhurnuar për num-
rin e personave të ardhur dhe personave të cilët vazhdimisht apo kohë pas kohe e 
lëshojnë Qendrën (të kategorizuar sipas moshës, gjinisë, datës së arritjes dhe gjëra 
të ngjashme).

Gjatë kohës së vizitës, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, konstatoi se për dallim nga 
Qendra e Përkohshme Transitore „Vinojug“, e cila funksionon si Qendër e llojit plotësisht të mbyl-
lur, dhe emigrantëve / refugjatëve u pamundësohet që lirisht të lëvizin jashtë kufijve të Qendrës, 
në Qendrën e Përkohshme Transitore „Таbanoc“ u vlerësua në trajtim më liberal në raport me 
mundësinë e lëshimit dhe daljes jashtë nga Qendra. 

Nga kontrolli i kushteve materiale, Mekanizmi Parandalues Nacional, konstatoi se nyjat 
kolektive sanitare janë të ndara në veç për meshkujt dhe veç për femrat, kurse po të njëjtat janë 
përshtatur edhe për fëmijët, e gjithashtu edhe për personat me pengesa të caktuara trupore 
dhe fizike.

Në Qendrën transitore, në organizim të UNICEFIT dhe SOS „Fshati i fëmijëve“ ekziston 
edhe hapësira për përkujdesjen e fëmijëve deri në moshën 10 vjeçare. Për numrin e fëmijëve 
të cilët e shfrytëzojnë këtë „hapësirë për fëmijë“ drejtohen Raporte, sipas të cilave, në ditën 
e vizitës në ,,çerdhe’’ ka pasur 119 fëmijë. Në këtë hapësirë për përkujdesjen e fëmijëve, or-
ganizohen aktivitete për përkrahje psiko-sociale, aktivitete edukative dhe rekreative, mësimi 
i gjuhëve etj. Hapësira për përkujdesjen e  fëmijëve nga mosha më e vogël është e hapur/e 
qasshme për 24 orë. 

Në lidhje me ushqimin, i cili ndahet në Qendrën e Përkohshme Transitore “Tabanoc’’, Me-
kanizmi Parandalues Nacional, mori informacion se ndahen nga tre vakte ditore, e për këtë 
furnizim dhe distribuim janë të obliguar Ministria për punë dhe politikë sociale si dhe Kryqi i kuq 
i Republikës së Maqedonisë, për dallim nga periudha e mëparshme kur ushqimi ishte i siguruar 
përmes donacioneve nga sektori joqeveritar.

Kushtet materiale
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Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, nga bisedat me përfaqësuesit e disa 
organizatave joqeveritare prezent në terren, si dhe nga bisedat e realizuara direkt me tre persona 
nga Siria, të cilët shprehën qëllim të qartë për dorëzimin e kërkesës për njohjen e të drejtës së 
azilit, konstatuam se këtyre personave nga ana e nëpunësve të Ministrisë për punë të brendshme 
iu është pamundësuar të dorëzojnë kërkesë për njohjen e të drejtës së azilit.  

Përkatësisht, personat që kanë për qëllim të dorëzojnë kërkesë për njohjen e të drejtës së 
azilit, nga ana e nëpunësve të Ministrisë së punëve të brendshme janë rikthyer / dhe ua kanë 
ndërruar mendimin në mënyra të ndryshme, me ç’rast përdoren edhe metoda të ndryshme për 
tua ndryshuar mendjen në qëllimin dhe synimin e tyre (në këtë kuptim: ,,të mendojnë sërish dhe 
të rishqyrtojnë edhe një herë qëllimin e tyre se vallë duan vërtetë që të dorëzojnë kërkesë për 
njohjen e të drejtës së azilit”, ,,si dhe pohimet e shpeshta nga ana e nëpunësve policorë se duhet 
të konsultohen me personat udhëheqës zyrtar, lidhur me mundësimin e dorëzimit të kërkesës për 
realizimin e të drejtës së azilit’’). 

Në këtë drejtim, Mekanizmi Parandalues Nacional, i rekomandoi Ministrisë për punë të 
brendshmet sigurojë prezencë të përfaqësuesve nga Sektori i azilit në Qendrën e përkohshme 
Transitore, me qëllim të qasjes pa pengesa deri te procedura  për pranimin e të drejtës së azilit 
si dhe regjistrimin në kohë të kërkuesve të azilit.

Konstatimi numër. 4: Në Qendrën e Përkohshme Transitore nuk ka përfaqësues 
nga Sektori për azil.

Qasja deri te procedura e njohjes së të drejtës së azilit

Rekomandime dhe veprimi sipas rekomandimeve të dhëna

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, për gjendjet e konstatuara përpiloi 
një Raport të veçantë me rekomandime, të cilin e dorëzoi deri te organet dhe institucionet 
përgjegjëse.

Në vazhdim do të potencohen edhe një pjesë e përgjigjeve të marra nga organet përgjegjëse, 
pas rekomandimeve të dhëna nga Mekanizmi Parandalues Nacional.

Pasqyra 
e rekomandimeve dhe përgjigjeve sipas rekomandimeve të dhëna

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
 1

Është i domosdoshëm bashkëpunimi 
dhe koordinimi më i mirë dhe më 
efektiv në mes organeve të cilat admin-
istrojnë dhe menaxhojnë me Qendrën e 
Përkohshme – “Tabanoc’’.

Koordinimi realizohet në suaza të nivelit 
javor (takime koordinative, të organizuara 
një herë në javë – çdo të enjte) me institu-
cionet e sistemit, si dhe sektori joqeveritar 
dhe shoqatat ndërkombëtare, të përfaqësu-
ara në Qendrën e Përkohshme Transitore 
- “Таbanoc”, në suaza të punës rrjedhëse, 
për çdo mëngjes realizohen brifing takime 
midis komandant të VK “Veri”, MPPS dhe 
Drejtuesi i QTP “Таbanoc”, i cili njëkohësisht 
është edhe përfaqësues i QMK.

Tabela nr.32
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Pasqyra 
e rekomandimeve dhe përgjigjeve sipas rekomandimeve të dhëna

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
2

Kooperativitet më i madh i për-
faqësuesve nga terreni të organeve 
dhe organizatave kompetente si dhe 
mundësimi i kontrollit papengesë të 
Mekanizimit Parandalues Nacional 
në listën për evidentimin e personave 
prezent në Qendër.

Udhëheqjen e evidencës së personave me 
emër dhe mbiemër, gjini, moshë, vendin e 
lindjes dhe vendin prej ku vjen, e realizon 
Ministria për punë dhe politikë sociale 
dhe për të njëjtit është përpiluar evidencë 
përkatëse dhe dokumentacion personal, 
si dhe një dokument përkatës në formë të 
letërnjoftimit me fotografi dhe me të dhëna 
identifikuese. Gjithashtu, janë siguruar edhe 
kartela identifikimi me bar – kod lexues për 
furnizim me ushqim dhe me produkte të 
tjera për çdo person në veçanti.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
3

Udhëhiqja oficiale e azhurnuar për 
numrin e personave të ardhur si dhe 
të personave të cilët përgjithmonë dhe 
përkohësisht e lëshojnë Qendrën (të 
kategorizuar sipas moshës, gjinisë, datës 
së ardhjes etj.).

Udhëheqja e evidencave për personat me 
emër dhe mbiemër, gjini, moshë, vendin e 
lindjes dhe vendin nga ku vijnë,e realizon 
Ministria për punë dhe politikë sociale dhe 
për të njëjtën është përpiluar dokumenta-
cion përkatës personal dhe evidentues, si 
dhe një dokument i veçantë në formë të 
letërnjoftimit me fotografi dhe të dhëna 
identifikuese.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
4

Ministria për punë të brendshme, 
të sigurojë edhe prezencën e për-
faqësuesve nga Sektori i azilit në 
Qendrën e Përkohshme Transitore, me 
qëllim të informimit për të drejtën e 
dorëzimit të kërkesës për pranimin e të 
drejtës së azilit, si dhe të mundësojnë 
qasje pa pengesë deri te procedura.

Në lidhje me këtë rekomandim nuk kemi 
marrë përgjigje. Deri në ditën e përpilimit 
të këtij raporti për kontroll, deri te zyra e 
Mekanizmit Parandalues Nacional, ende nuk 
ka arritur asnjë përgjigje nga ana e Minis-
trisë për punë të brendshme, edhe pse është 
dorëzuar edhe Urgjencë për dorëzimin e 
përgjigjes deri më datën 20.07.2016.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
5 Organet kompetente të sigurojnë trans-

parencë më të madhe në distribuimin e 
mjeteve të dhëna si donacion.

Në lidhje me këtë rekomandim nuk kemi 
marrë përgjigje. Deri në ditën e përpilimit 
të këtij raporti për kontroll, deri te Zyra e 
Mekanizmit Parandalues Nacional, ende nuk 
ka arritur asnjë përgjigje nga ana e organeve 
dhe institucioneve përgjegjëse.
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5.4.3. Vizita për kontroll në Qendrën e Përkohshme Transitore 
- ,,Tabanoc’’

Vizita për kontroll e Qendrës së Përkohshme Transitore, është realizuar më datën 
28.09.2016, dhe kishte për qëllim përcjelljen e nivelit të realizimit të rekomandimeve nga Raporti 
i veçantë i Mekanizimit Parandalues Nacional nga data 20.05.2016, si dhe kontrolli i gjendjeve 
të reja të shkaktuara në Qendër.

Sa i përket nivelit të implementimit të rekomandimeve të dhëna, gjatë vizitës për kontroll 
të Qendrës së Përkohshme Transitore „Таbanoc“, është hasur kjo gjendje:

Pasqyra 
e shkallës së implementimit të rekomandimit të dhënë 

Rekomandime Niveli i rekomandimit të dispozi-
tave

Konstatimi i 
MPN

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
1

Është i domosdoshëm 
bashkëpunimi dhe koordinimi 
më i mirë dhe më efektiv në 
mes organeve të cilat admin-
istrojnë dhe menaxhojnë me 
Qendrën e Përkohshme Transi-
tore – ,,Tabanoc’’.

Gjatë kohës së vizitës, si dhe gjatë 
vizitave të mëparshme për kontroll, 
ekipi i Mekanizmit Parandalues 
Nacional mund të vë në dukje se 
bashkëpunimi dhe koordinimi në 
mes organeve dhe organizatave 
prezentë në terren është larg më e 
mirë dhe më efikas, dhe është në 
drejtim të funksionimit dhe organi-
zimit sa më të mirë të aktiviteteve në 
Qendrën w Përkohshme Transitore 
„Таbanoc“.

Është zbatuar 
plotësisht

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
2

Kooperativitet më i madh i 
përfaqësuesve nga terreni të 
organeve dhe organizatave 
kompetente si dhe mundësimi i 
kontrollit papengesë të Mekani-
zimit Parandalues Nacional në 
listën për evidentimin e perso-
nave prezent në Qendër

Në lidhje me këtë rekomandim, 
ekipi i Mekanizmit Parandalues Na-
cional, pas rekomandimeve të dhëna 
ka bashkëpunim të mirë me organet 
dhe institucionet kompetente, në 
drejtim të mundësimit të kontrol-
lit pa pengesë të listës së evidencës 
të personave që janë prezent në 
Qendrën e Përkohshme Transitore  
„Таbanoc“. Organet dhe institu-
cionet përgjegjëse për drejtimin e 
këtyre evidencave, gjatë çdo vizite 
të ekipit të Mekanizmit Parandalues 
Nacional, ua japin për kontroll listat 
me gjendjen momentale të perso-
nave prezent dhe të gjithë atë që në 
mënyrë plotësuese do të kërkohet 
për kontroll nga ana e ekipit të Me-
kanizmit Parandalues Nacional.

Është zbatuar 
plotësisht

Tabela nr.33
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Pasqyra 
e shkallës së implementimit të rekomandimit të dhënë 

Rekomandime Niveli i rekomandimit të dispozi-
tave

Konstatimi i 
MPN

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
3

Të udhëhiqet evidencë oficiale 
e azhurnuar për numrin e 
personave të ardhur si dhe të 
personave të cilët përgjithmonë 
dhe përkohësisht e lëshojnë 
Qendrën (të kategorizuar sipas 
moshës, gjinisë, datës së ard-
hjes etj.).

Nga gjendja e konstatuar faktike, 
ekipi i Mekanizmit Parandalues 
Nacional (MPN), konstatoi se në 
mënyrë të rregullt po mbahet evi-
denca për numrin e personave zyr-
tarisht të vendosur dhe personave të 
mbajtur në  Qendrën e Përkohsme 
Transitore „Таbanoc“.

Është zbatuar 
plotësisht

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
4

Ministria për punë të brend-
shme, të sigurojë edhe 
prezencën e përfaqësuesve nga 
Sektori i azilit në Qendrën e 
Përkohshme Transitore, me 
qëllim të informimit për të 
drejtën e dorëzimit të kërkesës 
për pranimin e të drejtës së 
azilit, si dhe të mundësojnë 
qasje pa pengesë deri te proce-
dura.

Ekipet e Sektori për azil nuk janë 
prezent në suaza të kësaj Qen-
dre, duke pas parasysh gjendjen e 
ndryshuar faktike dhe numrin e 
zvogëluar të personave refugjatë, të 
vendosur në Qendër, kurse të gjitha 
informatat dhe këshillimet juridike 
në raport me procedurën për pra-
nimin e të drejtës së azilit edhe më 
tutje realizohen përmes bisedave me 
përfaqësues nga tereni të Shoqatës 
Maqedonase të Juristëve të Rinj 
(MILLA).

Pjesërisht është 
zbatuar

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
5

Organet kompetente të siguro-
jnë transparencë më të madhe 
në distribuimin e mjeteve të 
dhëna si donacion.

Gjatë kohës së vizitës, si dhe gjatë 
vizitave për kontroll, ekipi i Me-
kanizmit Parandalues Nacional, 
mori informacion se në lidhje e re-
komandimin e dhënë për distribuim 
më transparent të mjeteve dhe ush-
qimeve të dhëna si donacion, ekipet 
e Kryqit të kuq, përpara qendrës 
distributive kanë vendosur listë, të 
përkthyer në gjuhën angleze dhe 
arabe, të mjeteve dhe produkteve 
materiale të dhëna si donacion, të 
cilat u takojnë në nivel javor, mujor, 
dhe në nivel tremujorë emigrantëve 
në Qendrën e Përkohshme Transi-
tore „Таbanoc“.

Është zbatuar 
plotësisht
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Gjendje të reja të konstatuara

Me qëllim të përcjelljes së gjendjes së drejtpërdrejtë në trajtimin e emigrantëve / refug-
jatëve dhe nivelit të realizimit të të drejtave të tyre, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, 
vazhdoi me realizimin e vizitave të vazhdueshme dhe të pa paralajmëruara preventive në Qen-
drën e Përkohshme Transitore “Tabanoc’’. 

Në këtë kuptim, Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi trend të uljes së numrit të 
përgjithshëm personave të vendosur, që ka të bëjë së pari me faktin se personat e vendosur në 
këtë Qendër të Përkohshme Transitore, munden shumë lehtë ta lëshojnë të njëjtën, kurse për 
dallim nga Qendra e Përkohsme Transitore „Vinojug“, ku numri i personave për një periudhë më 
të gjatë kohore është konstant.

Nga bisedat me përfaqësuesit e organizatave joqeveritare, ekipi i Mekanizmit Parandalues 
Nacional mori informacion se në Qendrën e Përkohshme Transitore “Tabanoc’’, arrijnë personat 
dhe vendosen për një afat të shkurtër dhe që mbajnë grupe të emigrantëve ilegal, të hasur në 
territorin e Republikës së Maqedonisë. 

Ajo që në veçanti shqetëson është vet fakti se një pjesë e këtyre personave janë persona 
të mitur pa shoqërim, për të cilët nuk realizohen Procedurat operative standarde për veprim me 
fëmijët e huaj të pa shoqëruar, sepse për të njëjtit nuk informohet menjëherë Qendra për punë 
sociale, e cila do të duhet tu caktoj kujdestar.

Konstatimi numër. 1: Mosrespektimi dhe veprimi i pjesërishëm në përputhje me 
Standardet dhe procedurat operative për veprimin me të miturit pa shoqërim;

Mekanizmi Parandalues Nacional nga kontrolli i realizuar mbi kushtet materiale, konsta-
toi se në Qendrën e Përkohshme Transitore „Таbanoc“ janë marrë masa për përmirësimin e 
infrastrukturës materiale, përkatësisht shtëpizat ekzistuese janë ndërruar me kontejnerë për 
jetesë, kurse në raport me ushqimin dhe sigurimin e të njëjtit si dhe për furnizim, përgjegjësia 
kaloi veçanërisht nën kompetencat e Kryqit të kuq.

Njëkohësisht, është realizuar ndërtimi i terrenit sportiv në bashkëpunim me „UNICEF“ dhe 
me „SOS Fshatin e fëmijëve“, kurse nëpër dritare janë vendosur edhe rrjete për mbrojtjen nga 
mushkonjat, nëpër kapacitetet e vendosjes së emigrantëve. Ka filluar ndërtimi i stacionit bio - 
pastrues, kurse po planifikohet edhe ndërtimi i korsive me pllaka bekatoni për lëvizje më të lehtë 
në suaza të Qendrës së Përkohshme Transitore „Таbanoc“.

Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, gjatë kohës së vizitave ka konstatuar përkeqësim 
evident të gjendjes psikike të personave të vendosur në Qendrën e Përkohshme Transitore, që 
ka të bëjë me mungesën e informacionit për statusin që e gëzojnë në këtë shtet si dhe pasig-
urinë për të ardhmen e tyre.     

Aktivitete programore për fëmijët janë të ndara në rekreative dhe në orë edukativo – arsi-
more si dhe janë të adaptuara dhe të strukturuara në harmoni me moshën e tyre. Si më produk-
tive u ndanë aktivitetet e jashtme („outdoor activities“), e njëkohësisht u potencua se në orët e 
„art therapy“ u njoftuam mjaft me gjendjen psikologjike të fëmijëve. Në këtë kuptim, u potencua 
se, tek fëmijët veçmas po ndjehet hiperaktivitet dhe agresion i vogël, për shkak të hapësirës së 
kufizuar në të cilën ato gjenden. 

Konstatimi numër. 2: Organizimi i orëve rekreative dhe edukativo – arsimore 
për fëmijët, të aftësuara në harmoni me moshën e tyre.

Nga biseda me psikologun dhe me punëtorët social, të angazhuar në një pjesë të organi-
zatave joqeveritare, Mekanizmi Parandalues Nacional, erdhi deri te njohuritë se tek personat e 
vendosur në Qendrën e Përkohshme Transitore, mbizotëron një gjendje e anksiozitetit, depre-
sionit, pritjes, nivel shumë i lartë i depresionit, gjë që sjell deri te gjendja pa gjumë, takikardi, e 
në disa raste edhe deri te gjendja që disa persona kanë shprehur qëllime suicide.

Konstatimi numër. 3: Prezenca e depresivitetit dhe anksiozitetit te emigrantët / 
refugjatët e vendosur dhe të mbajtur në Qendrën e Përkohshme Transitore.
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Gjendja aktuale në lidhje me aktivitetet edukative – arsimore që u janë dedi-
kuar më të rinjve

Nga bisedat e zhvilluara me përfaqësuesit e „UNICEF“- it si dhe me organet kompetente 
dhe me institucionet përgjegjëse për udhëheqjen dhe koordinimin e Qendrës së Përkohshme 
Transitore “Tabanoc”, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional fitoi informatën rreth realizimit 
dhe fillimit të programit edukativo – arsimorë të dedikuar për fëmijët e vendosur në Qendrën, 
program ky i cili është lejuar nga Ministria për punë dhe politikë sociale.

Programi edukativo – arsimorë është i karakterit formal ka për qëllim që ti mundësojë 
fëmijëve që për çdo ditë të vijojnë orët mësimore, gjatë të cilëve ata kanë mundësinë që të 
mësojnë dhe ti sendërtojnë dituritë e tyre, në përpjekjet që sa më pak të ngecin për nga aspekti 
i arsimimit, krahas moshatarëve të tyre në mbarë botën.

Mekanizmi Parandalues Nacional, konsideron se kjo paraqet një hap pozitiv drejtë zhvillimit 
arsimor të fëmijëve të vendosur në Qendrën e Përkohshme Transitore, por vlerëson se nevojitet 
edhe pjesëmarrja e Ministrisë për arsim.

Konstatimi numër 4: Ministria për arsim, nuk është e inkuadruar në masë të 
mjaftueshme në procesin e realizimit të aktiviteteve edukativo – arsimore dhe nuk 
ka ndërmarrë masa për verifikim të nivelit të përfunduar të arsimit përkatës.

Në këtë drejtim, nevojitet që përfaqësuesit e Ministrisë për arsim të japin mendimin dhe 
vlerësimet e tyre për aspektin e përputhshmërisë së programit arsimor dhe mënyrës sipas të cilit 
realizohet i njëjti, të ndërmerren masa konkrete për verifikimin e nivelit të kryer të arsimimit, dhe 
me këtë do të mundësohet vazhdimi i procesit arsimorë të fëmijëve.

Përskaj realizimit të këtij programi edukativo – arsimor të fëmijëve, organet dhe institucio-
net kompetente, na njoftuan edhe për praktikën e implementuar që një herë deri më dy herë 
në muaj të organizohet shëtitja e refugjatëve në qytetin e Kumanovës dhe rrethinës së qytetit.

Megjithatë, nga bisedat me një pjesë të refugjatëve, MPN konstatoi se edhe më tej si prob-
lem më serioz paraqet statusi i pa rregulluar i refugjatëve të cilët tani më disa muaj gjenden në 
një institucion të njëjtë, gjë që vetëm e ngritë humbjen e durimit dhe shqetësimet te të njëjtit, 
të cilët të ngulitur në territorin e Republikës së Maqedonisë vazhdimisht shpresojnë se në një 
të ardhme të afërt do të hapet kufijtë dhe se me këtë lirshëm do të mund të transitojnë deri te 
destinimi i preferuar. 

Përkatësisht, për shkak të këtyre gjendjeve të reja të manifestuara, Mekanizmi Parandalues 
Nacional në lidhje me problemin e gjendjes së përkeqësuar psikike të refugjatëve në Qendrën e 
Përkohshme Transitore “Tabanoc”, gjatë muajit gusht angazhoi bashkëpunëtorë të jashtëm nga 
Shoqata e Psikiatërve të RM-së, me ndihmën e të cilëve është përpiluar hulumtimi në lidhje me 
gjendjen psikike të emigrantëve / refugjatëve të vendosur në Qendrat e Përkohshme Transitore.
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Tabela nr.34

Rekomandime dhe veprimi sipas rekomandimeve të dhëna

Pasqyra 
e rekomandimeve dhe përgjigjeve sipas rekomandimeve të dhëna

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
1

Të ndërmerren masa konkrete për 
rregullimin e statusit të personave të 
vendosur në Qendrën e Përkohshme 
Transitore “Tabanoc”.

Nga Ministria për punë të brendshme u fitua 
përgjigja se refugjatët e vendosur në QPT 
“Tabanoc”, duke pasur parasysh faktin se 
të njëjtit nuk kanë parashtruar kërkesë për 
njohjen e së drejtës për azil, dhe për këtë 
arsye ata nuk e kanë rregulluar qëndrimin e 
ligjshëm në shtetin tonë dhe në këtë mënyrë 
trajtohen si të huaj me qëndrim jo legal, në 
pajtim me Ligjin për shtetasit e huaj.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
2

Në çdo rast të veçantë, në kohë të 
zbatohen procedurat për fëmijët pa 
shoqërim, në pajtim me Standardet op-
erative dhe procedurat për veprim me 
fëmijët pa shoqërim – shtetas të huaj.

Në lidhje me rekomandimin e dhënë, nuk 
është dorëzuar përgjigje në trajtë të shkruar 
nga ana e institucioneve kompetente, dhe 
nga bisedat e realizuara me përfaqësuesit 
e organizatave joqeveritare të pranishme 
në terren, ekipi i MPN fitoi informatat se 
ekzistojnë raste në të cilat nuk po veprohen 
në pajtim me Procedurat e standardizuara 
operative për veprimin me fëmijët pa sho-
qërim – shtetas të huaj.

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
3

Për refugjatët të cilët manifestojnë 
simptoma të theksuara të çrregullimeve 
të stresit post traumatik, anksiozitetit 
dhe depresionit, është i domosdoshëm 
trajtimi i kombinuar psikiatrik – 
psikologjik, medikamentoz dhe trajtimi 
psiko – terapeutik.

Nga Ministria e shëndetësisë, u fitua 
përgjigje se nevoja për ndihmë të speciali-
zuar psikiatrike për çdo emigrant / refugjat 
të moshës së pjekur, si dhe për fëmijët, 
sigurohet në suaza të Spitalit të përgjithshëm 
“Kumanovë”, në suaza të ambulancës spe-
cialistike – konsultuese, në bazë të udhëzimit 
të dhënë nga ana e mjekut nga ambulanca në 
suaza të qendrës transitore. 

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
4

Të organizohen punëtori të ndryshme 
psikologjike për fëmijët me qëllim të 
ballafaqimit me vështirësitë psikologjike 
dhe të mirëkuptimit, dhe sipas nevojës 
të sigurohet edhe trajtimi i nevojshëm 
psikiatrik dhe medikamentoz.

Në lidhje me rekomandimet e dhëna, nuk 
është dorëzuar përgjigje me shkrim nga ana 
e institucioneve kompetente, dhe nga bisedat 
me personat zyrtarë në Qendrën si dhe me 
përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare të 
pranishme në terren, ekipi i MNP konstatoi 
se organet kompetente dhe organizatat fare 
nuk po ndërmarrin aktivitete në drejtim 
të përmbushjes së rekomandimit të dhënë 
dhe i njëjti është lënë nën kompetenca të 
organizatave jo qeveritare dhe organizatave 
ndërkombëtare.
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Pasqyra 
e rekomandimeve dhe përgjigjeve sipas rekomandimeve të dhëna

Rekomandime Përgjigje sipas rekomandimit

Ko
ns

ta
tim

in
 n

r. 
5

Ministria për arsim dhe shkencë, të jap 
mendimin dhe vlerësimin për për-
puthshmërinë së programeve arsimore 
dhe mënyrës në të cilën realizohet ky 
program në suaza të QPT “Vinojug” 
dhe të ndërmerren masa konkrete 
për verifikimin e niveleve të kryera 
përkatëse arsimore, dhe me këtë do të 
mundësohet vazhdimi i procesit arsi-
mor i fëmijëve.

Nga Ministria për arsim dhe shkencë, fare 
nuk është dërguar përgjigje me shkrim në 
lidhje me aktivitetet që do të ndërmerren 
për përmbushjen e rekomandimit të dhënë.
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Aneksi 1:  Hulumtimi i Liljana Ignjatovska

Mekanizmi Parandalues Nacional, në bashkëpunim me përfaqësuesin e Shoqatës së psiki-
atërve, gjatë vizitës së INK – ENK “Idrizovë” vëmendje të posaçme i kushtoi kontrollit të gjend-
jeve, trajtimit dhe kujdesit që u kushtohet personave të dënuar që janë shfrytëzues të substan-
cave psik-otrope.

Në kuadër të përcaktimit paraprak të metodologjisë, u realizuan disa intervista me nëpu-
nësit zyrtarë dhe me personat e dënuar, të përzgjedhur sipas fokus-grupeve, u realizua observi-
mi si dhe analiza e ordinancës mjekësore – ambulancës dhe e më shumë seksioneve ku janë të 
vendosur personat e dënuar që keqpërdorin drogat dhe substancat psiko-trope (në ambulancë, 
shkollarët, të moshuarit, krahët e burgut 2,3,5 dhe 8, si dhe Reparti i femrave).

Intervistat individuale u realizuan me 14 persona të privuar nga liria (9 meshkuj dhe 5 
femra), kurse bisedimet me grupet e fokusit u realizuan me 2 – 1- persona të privuar nga liria, që 
u realizuan në suaza të tetë seksioneve. Intervista u realizua edhe me të punësuarit e sigurimit, 
psikiatrin, të punësuarit nga Reparti për rehabilitim si dhe me personat e privuar nga liria të cilët 
shërohen me metadon ose buprenorfin, personat që abstenojnë dhe personat që shfrytëzojnë 
substanca psiko-trope.

Analiza e trajtimit dhe kujdesit të personave që janë 
të varur nga drogat në INK – ENK “Idrizovë”

Biseda me të punësuarit
Nga biseda me personat zyrtarë, si dhe nga kontrollet në evidencën që udhëhiqet për per-

sonat e dënuar që keqpërdorin droga dhe substanca tjera psiko-aktive, u konstatua se numri 
i përgjithshëm i personave të dënuar në suaza të Institucionit është 221 persona që janë të 
përfshirë në terapi me agonist opoid, prej tyre 214 meshkuj dhe 7 femra. 

Megjithatë, numri i supozuar real i personave të cilët keqpërdorin substancat psiko-aktive 
është shumë më i madh, dhe vlerësimet dallohen në varësi prej faktit se vallë këto vlerësime 
janë kryer nga personat zyrtarë ose nga ana e personave të dënuar, kështu që ky numër sillet 
nga 700 deri në 1000 persona.

Numri më i madh i personave të varur nga drogat, në raport me kapacitetin e repartit ku 
janë të vendosur këto persona, të cilët gjenden në Repartin e quajtur “Shkollarët”, ku janë të 
vendosur 80 persona të varur, prej tyre pjesa më e madhe janë të popullatës rome, të cilët janë 
me nivel të ulët të arsimimit ose pa kurrfarë përgatitje arsimore.

Brengos fakti që për këta persona fare nuk realizohet procesi arsimor, përkatësisht nuk 
ekziston kurrfarë sistemi të organizuar të edukimit dhe arsimimit të personave që nuk kanë kryer 
as arsimin fillor.

Konstatime: Rekomandime:

 Nuk ekziston sistemi për edukimin dhe 
arsimimin të personave të privuar nga liria, 
të cilëve u mungon edhe arsimimi fillor.

 Sigurimi i kushteve për arsimim / 
kualifikim të patjetërsuar.

 Rezultati i pritur:
- Përvetësimi i aftësive arsimore / kualifikuese që mund të rezultojë me zvogëlimin e 

recidivitetit në burg.
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Intervista me edukatorët

Nga bisedat e realizuara me edukatorët, u fituan informacione se në suaza të Institucionit 
fare nuk ofrohet përkrahja psiko-sociale në formë të trajtimit për personat që ballafaqohen me 
çrregullime psikike nga keqpërdorimi i drogave, si dhe edukatorët nuk janë të trajnuar për tra-
jtime psiko – sociale.

Në këtë drejtim, përskaj faktit që edukatorët mjaftueshëm nuk janë të kualifikuar dhe të 
edukuar për të punuar me personat të cilët janë të varur nga droga dhe nga substancat tjera 
psiko-aktive, edukatorët u ankuan edhe për mungesën e literaturës së shkruar për këtë prob-
lematikë, në trajtë të doracakëve dhe udhëzuesve. Në të njëjtën kohë, u theksua fakti i numrit të 
vogël dhe të pa mjaftueshëm të të punësuarve në këtë sektor, që ballafaqohen me pamundësinë 
praktike që ti përgjigjen vëllimit tejet të madh të aktiviteteve të punës dhe në këtë mënyrë ti 
përmbush nevojat e të gjithë personave të dënuar.

Konstatime: Rekomandime:

 Mungesa e kualifikimeve të punës dhe 
edukimi i pamjaftueshëm profesional i 
personelit, si dhe mungesa e literaturës së 
shkruar në trajtë të doracakëve dhe 
udhëzuesve.

 Trajnime të personelit, atrektivizimi i 
kuadrove mjekësore dhe të kuadrove tjera 
për angazhim pune në burg dhe 
parandalimi i sindromës së djegies së të 
punësuarve në suaza të burgut (sigurimi i 
vendit të shëndetshëm dhe të sigurt të 
punës)

 Realizimi i trajnimeve për parandalim të 
predozimit, përgatitjet para lëshimit nga 
burgu, dhe në bazë vullnetare edhe ri 
intoksifikimi eventual me terapi 
substitutive te personat te të cilët ekziston 
rreziku i lartë për recidivitet.

 Rezultati i pritur:
- Cilësi më e mirë e trajtimit të personave të privuar nga lira që ballafaqohen me 

çrregullime psikike të shkaktuara nga përdorimi i drogave;
- Zvogëlimi i vdekshmërisë nga predozimi pas daljes nga burgu.

 

Edukatorët e theksuan edhe faktin se personat me çrregullime psikike nga keqpërdorimi 
i drogave kanë mundësi minimale për angazhim në punë dhe me këtë edhe gjasa më të vogla 
për fitimin dhe shfrytëzimin e favoreve të parapara me Rendin shtëpiak. Përkatësisht, praktika 
e themeluar udhëzon në faktin se këta persona kanë mundësinë që të angazhohen me punë 
vetëm për mirëmbajtjen e higjienës në hapësirat dhe mjedisin e afërt, por në asnjë rast në ku-
zhinë ose në furrë, me arsyetimet se te këta persona janë të pranishme edhe sëmundjet tjera 
komorbide siç janë hepatiti B, C, TBC, HIV dhe etj.

 

Konstatime: Rekomandime:

 Mungon angazhimi me punë për të gjithë 
personat e privuar nga liria, dhe në veçanti 
për personat që ballafaqohen me 
çrregullime psikike nga keqpërdorimi i 
drogave.

 Sigurimi i terapisë punuese, okupuese për 
personat e varur nga drogat.

 Rezultati i pritur:
- Përgjigje më të mirë krahas trajtimit të varësive, të drejta të barabarta për shfrytëzim të 

pushimit dhe kompensimit financiar.

 

Intervista me psikiatrin

Nga bisediat e realizuara me psikiatrin e Institucionit, u fituan informacione se çdo person 
i dënuar, përkatësisht çdo pacient i cili do të kërkojë trajtim me metadon, dhe nëse për një gjë 
të këtillë ekzistojnë indikacione, të njëjtin e merr menjëherë dhe për këtë nuk ka lista të pritjes.

Informacione në lidhje me trajtimin mund të fitohen në ambulancën nga ana e mjekut, nga 
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edukatorët dhe nga punonjësit tjerë të burgut.
Trajtimi me buprenorfinë është i arritshëm për shërim dhe të njëjtin e pranojnë vetëm 

ato persona të dënuar të cilët në Institucion kanë ardhur me trajtim të filluar prej më parë në 
Klinikën për toksikologji dhe mjekësi urgjente, ku në fakt edhe vazhdon trajtimi i tyre. Për-
katësisht, për këta persona merret për analizë materiali biologjik – urina në prani të personave 
të sigurimit dhe mostra dërgohet në Klinikën për toksikologji dhe mjekësi urgjente ku bëhen 
analiza toksikologjike për praninë e drogave të caktuara dhe më pas merren sasi të caktuara të 
buprenorfinës.

Ngarkimi i tepër me punë, nevoja që të pritet me nga 5 – 10 minuta që tableta sublinguale 
e buprenorfinës të shkrihet nën gjuhën e çdo pacienti si dhe mundësia e keqpërdorimit të tab-
letave të buprenorfinës, përkatësisht mundësia që të njëjtit të shiten nga ana e personave të 
privuar nga lira, theksohen si shkaqe për të cilat buprenorfina nuk duhet të ordinohet në suaza 
të Institucionit. 

Në këtë drejtim, psikiatri thekson faktin se buprenorfina është më atraktive në mesin e 
personave të dënuar, për këtë arsye ekziston edhe mundësia për shitje të sërishme nga ana e 
të burgosurve me çrregullime psikike nga keqpërdorimi i drogave, të cilët do ta shfrytëzonin të 
njëjtën, është shumë e madhe. 

Në INK – ENK “Idrizovë” nuk ekziston seksion i posaçëm për detoksifikim, për këtë arsye 
reduktimi i metadonit në rastet kur atë e kërkon pacienti realizohet në kushte të ambulancës, pa 
përcjelljen e përkrahjes psiko – sociale gjatë kohës së zvogëlimit të dozës.

Barërat për trajtim të komorbiditetit psikiatrik janë në qasje në suaza të burgut, por edhe 
përskaj faktit se këto barëra u janë përcaktuar disa prej klientëve, mund të ndodh që ata të 
mos e fitojnë këtë terapi për arsye se barërat atyre ua sjellin personat e dënuar, dhe personi 
mjekësor.  

Disa prej pacientëve, barërat i pinë nën mbikëqyrje, por kjo nuk ndodh çdo herë.
Numrin e madh të pacientëve, si dhe nga ana tjetër numrin e vogël i mjekëve dhe të kuad-

rove mjekësore, psikiatri e karakterizon si shkak për pamundësinë që të shfrytëzohet instrumenti 
i standardizuar për vlerësimin e statusit të pacientit, si dhe për qasjen e evidencës së pacientit 
deri te personat jo mjekësor, të cilat ndonjëherë i bartin kartonët mjekësorë deri te mjeku.

 Shërbimet në ambulancën nuk janë të fokusuara drejtë përmbushjes së nevojave të 
pacientëve me gjendje komorbide somatike, edhe pse numri më i madh i personave të varur nga 
substancat psiko – aktive vuajnë nga hepatiti C, të njëjtit nuk i nënshtrohen trajtimit të posaçëm 
për kurim.

Te disa prej pacientëve zbatohet trajtimi për shkak të trombozës dhe ndezjes së venave, 
dhe gjithashtu është në qasje edhe trajtimi për TBC dhe SIDA. Prapëseprapë, si një prej proble-
meve në këtë drejtim u theksua edhe mungesa e vaksinave.

Përskaj kësaj, personat e privuar nga liria shfrytëzojnë heroinën, marihuanën, barëra psiko 
– trope, dhe shumë më rrallë stimulues.

Gjatë bisedave, psikiatri theksoi se ka pasur raste të predozimit nga heroina, metadoni, 
tabletat dhe situata të ngjashme, por se nuk ka evidenca për incidencën dhe prevalencën e kësaj 
dukurie, e as që është i sigurt nëse në barnatoren ekziston antidoti për predozim. 

Personat që janë të predozuar, udhëzohen në Klinikën për toksikologji dhe mjekësi urgjente.
Psikiatri theksoi se nuk ka ndodhur predozimi i personave që kanë pranuar buprenorfinë, 

duke pasur parasysh se i njëjti kualifikohet si barë i sigurt dhe se nuk shkakton predozime nëse 
nuk kombinohet me substanca tjera psiko – aktive.

Para daljes nga Institucioni, personat e dënuar që ballafaqohen me çrregullime psikike nga 
përdorimi i drogave, nuk trajnohen për parandalim të predozimit, e as që ekzistojnë përgatitje të 
caktuara ose ri - intoksifikim eventual në bazë vullnetare, me terapi substitutive.

Mungesa e kuadrove multi profesionale në suaza të institucionit është më se evidente, për 
këtë arsye dhe personeli aktual mjekësorë gjatë ballafaqimit me këtë problematikë ndeshet me 
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ndjenjën se “ata janë lënë vet, të gjenden si të dinë”. Kjo në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon 
që edhe në ambulancë shumë shpesh të mungoj mjeku me muaj të tërë, gjë që rezulton me 
sindromën e “djegies” së kuadrove mjekësore.

Trajtimi i personave që ballafaqohen me çrregullime psikike nga keqpërdorimi i drogave, re-
alizohet sipas protokollit për përdorim të metadonit, dhe monitorimin e trajtimeve të tilla e kryen 
Ministria e drejtësisë – Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve dhe Ministria e shëndetësisë, 
përmes njoftimeve deri te këto ministri dhe përmes raporteve nga supervizionet e realizuara.

 

Konstatime: Rekomandime:

 Nuk zbatohet terapia për personat që 
keqpërdorin drogat, dhe në veçanti 
brengos mungesa e një terapie të tillë 
gjatë reduktimit të dozës dhe gjatë 
detoksifikimit të personave.

 Sigurimi i përkrahjes psiko – sociale 
(terapisë) për personat të cilët keqpërdorin 
drogat, në veçanti gjatë reduktimit të dozës 
dhe gjatë detoksifikimit të personave që 
shërohen me agonist opoid (detoksifikimi 
pa vazhdimin e trajtimit dhe kujdesit për 
këta persona, më pas vetëm e rrit rrezikun 
nga predozimi gjatë recidivitetit të 
sërishëm që ndodhë te pjesa më e madhe 
e personave të varur nga keqpërdorimi i 
drogave, për shkak të natyrës së 
sëmundjes).

 Rezultati i pritur:
- Efikasiteti më i mirë nga farmako terapia, përkatësisht rezultate më të mira nga shërimi 

me agonistin opoid, dhe gjatë reduktimit të plotë të dozës, zvogëlimi i rrezikut nga 
recidiviteti dhe zvogëlimi i vdekshmërisë nga predozimi gjatë recidivitetit.

 

Intervista me personat e sigurimit
Sektori për sigurim në INK – ENK “Idrizovë” një kohë të gjatë ballafaqohet me mungesë 

të madhe të kuadrove, kurse aktivitetet e punës së personave zyrtarë nga ky sektor janë të 
fokusuar drejtë mirëmbajtjes së rendit dhe sigurisë së personave të dënuar në këtë institucion, 
pengimin e ikjeve, si dhe detektimin e drogës, celularëve dhe sendeve dhe mjeteve tjera të 
ndaluara.

Zyrtarët nga ky sektor, theksuan faktin se shumë të shpeshta janë rastet e dhunës në mes 
personave të dënuar, në të cilat raste janë të involvuar personat e dënuar të cilët keqpërdorin 
drogat dhe substancat tjera psiko – aktive dhe se si masa më të shpeshta parandaluese që 
ndërmerren për pengimin e kësaj dukurie janë izolimi, përkatësisht ndarja dhe vendosja e këtyre 
personave në seksione të ndryshme.

Zyrtarët nga ky sektor, theksuan edhe shembuj nga e kaluara, kur ndonjëri prej personave 
të dënuar duke u ankuar se nuk ndjehet mirë dhe se është i pre dozuar është sjellë në spital, 
dhe atje nëpunësit e sektorit për sigurim janë ndeshur me një grup më të madh të meshkujve 
të cilët i kanë ndihmuar dhe i kanë mundësuar ikjen e personit të dënuar.

Përvojat e tilla të hidhura që kanë pasur të punësuarit në sektorin e sigurimit i kanë de-
tyruar që të bëhen shumë të kujdesshëm për nga aspekti i besimit të pohimeve nga personat 
e dënuar, dhe në veçanti nga personat e varur nga keqpërdorimi i drogave në rastet kur ata 
kërkojnë që tu ofrohet ndihma mjekësore.

Vëzhgimi
Monitorimi i realizuar mbi kushtet materiale në kapacitetet e vendosjes, në mënyrë të 

drejtpërdrejtë e vënë në dukje faktin se hapësirat në të cilat janë vendosur personat e dënuar 
të varur nga drogat dhe nga substancat psiko – aktive gjenden në gjendje tejet të pavolitshme. 
Pothuajse të gjitha hapësirat janë me numër tejet të madh të personave të dënuar, të pa pastra, 
me aromë të pakëndshme, me dritare të thyera, me elemente të thyera sanitare, dhe në veçanti 
brengos fakti se disa prej personave bëjnë gjumin nëpër dyshekë të vendosur përdhe dhe nëpër 
korridoret.
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Konstatime: Rekomandime:

 Kushte materiale të këqija dhe jo 
njerëzore, të pa pranueshme për 
vendosjen e personave.

 Përmirësimi i kushteve të jetës dhe 
përmirësimi i higjienës (të zvogëlohet 
mbipopullimi i tepër, të kenë krevate, 
dyshekë dhe hapësira të mjaftueshme për 
të gjithë, mjetet e higjienës, mirëmbajtja e 
higjienës dhe etj.).

 Rezultati i pritur:
- Cilësi më e mirë e jetës dhe parandalimi i përhapjes së infeksioneve të ndryshme.

 

Intervista individuale me fokus- grupe me personat me çrregul-
lime psikike nga keqpërdorimi i drogave
Bisedat e realizuara individuale me personat e dënuar dhe me fokus - grupet me personat 

që ballafaqohen me çrregullime psikike nga keqpërdorimi i drogave, kishin për qëllim grumbul-
limin e më shumë informacioneve lidhur me trajtimin e tyre, qasjen deri te drogat, barërat dhe 
informacione të ngjashme.

Qasja deri te barërat sipas mjekësisë bazuar në dëshmi për trajtimin e 
varësisë nga lëndët narkotike
Personat e dënuar të varur nga drogat dhe nga substancat psiko – aktive në INK – ENK 

“Idrizovë” kanë qasje në terapinë e metadonit, përkatësisht trajtimit me metadon.
Te një pjesë e personave që kanë çrregullime psikike nga keqpërdorimi i drogave, të cilët 

nuk abstenojnë nga përdorimi i drogave, u vërejt bindja se nga metadoni mund tu prishen 
dhëmbët, se kjo lëndë depërton në eshtra dhe se është i dëmshëm, për këtë arsye ata përcak-
tohen që të vazhdojnë me shfrytëzimin e drogave ilegale edhe atë më shpesh heroinën.

Mungesa e buprenorfinës në Institucion, luan rol të rëndësishëm që një pjesë e personave 
të dënuar të vazhdojnë me përdorimin e drogave ilegale ose të orvaten që këtë barë ta siguro-
jnë “në të zezë”. Përkatësisht, duke pasur parasysh faktin se metadoni është shumë më tepër i 
stigmatizuar krahas buprenorfina, një pjesë e personave të dënuar që ballafaqohen me çrregul-
lime psikike nga keqpërdorimi i drogave tentojnë dhe më shpesh ia dalin që të arrijnë deri te 
buprenorfina, e cila “në të zezë” kushton prej 300 deri më 400 denarë për 8 mg.

Gjatë bisedave me personat e dënuar u theksua “praktika pozitive” e vetë iniciativës së suk-
sesshme të detoksifikimit me buprenorfinë te një person, i cili gjatë kohës së vuajtjes së dënimit 
me burgim, në mënyrë ilegale ka furnizuar buprenorfinën me çmim prej 350 mg për 8 mg dhe 
me sukses është detoksifikuar, përkatësisht ia ka dal që të abstenoj nga përdorimi i drogës.

Një pjesë e personave të dënuar theksuan se edhe përskaj dëshirës që atyre tu mundëso-
het trajtimi me buprenorfinë, i njëjti nuk u mundësohet në suaza të Institucionit dhe u theksua 
edhe rasti kur një person i dënuar si masë ndëshkuese për tentativën për ikje, atij pas kthimit i 
është dhënë doza më e vogël e buprenorfinës.
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Konstatime: Rekomandime:

 Stigmatizimi i metadonit nga ana e 
personave të varur nga drogat dhe qasja e 
vështirë deri te buprenorfina, në mënyrë të 
drejtpërdrejtë ndikon mbi hapjen e të a.q. 
“tregu i zi” me buprenorfinë.

 Qasja e medikamentit buprenorfinë deri te 
të gjithë personat e varur nga drogat, për 
të cilët do të përcaktohet nevoja për trajtim 
me buprenorfinë;

 Përfshirja e një numri sa më të madh të 
personave që përdorin drogat dhe kanë 
zhvilluar varësi nga këto lëndë në 
programin për trajtim me agonistin opoid 
(metadon ose buprenorfinë).

 Rezultati i pritur:
- Rritja e numrit të personave të cilët përdorin droga në suaza të programeve për trajtime 

(rekomandimi 1) (me buprenorfinë do të përfshihen personat të cilët përdorin drogat, për 
të cilët metadona nuk është atraktive ose nuk ofron rezultate të mira);

- Zvogëlimi i tregut të zi me buprenorfinë, zvogëlimi i dhunës për shkak të borxheve, 
zvogëlimi i rrezikut nga predozimi dhe vdekja nga predozimi (medikamenti është agonist 
parcial dhe është më i sigurt se metadoni në kuptim të predozimit);

- Zvogëlimi i përdorimit të drogave ilegale dhe i substancave psiko – trope të furnizuara në 
të zezë; zvogëlimi i dhunës dhe i aktiviteteve tjera ilegale në suaza të burgut; zvogëlimi i 
shfrytëzimit të gjilpërave; përmirësimi i shëndetit somatik; zvogëlimi i infeksioneve që 
përhapen përmes gjakut.

 

Në institucion, gjithashtu nuk janë në qasje as antagonistët për opiatet, të cilët shfrytë-
zohen për parandalim të recidivitetit nga opiatet te personat me motivime të fuqishme për 
abstinencë. 

Në veçanti brengos fakti që në INK – ENK “Idrizovë” nuk zbatohen programet për  detoksi-
fikim, e as programet speciale për kujdesin pas detoksifikimit të realitzuar.

Në INK – ENK “Idrizovë” nuk është në qasje antipoda opiate, e cila shfrytëzohet në rastet e 
predozimit nga opiatet. Në pajtim me informacionet e fituara nga bisedat e zhvilluara, personat 
që janë predozuar, udhëzohen në Klinikën për toksikologji, por prapëseprapë rruga deri në 
klinikë në disa raste urgjente mund të dëshmohet si tejet e gjatë që të shpëtohet jeta e personit 
të varur nga drogat. 

Konstatime: Rekomandime:

 Mungesa e antidotit mund të shkaktoj 
pasoja të rënda, bile edhe vdekjen nga 
predozimi.

 Të sigurohet antidota opiate në Institucion, 
me qëllim të sanimit në kohën e duhur të 
pasojave nga predozimi.

 Rezultati i pritur:
- Zvogëlimi dhe parandalimi i pasojave të rënda ose i vdekshmërisë eventuale nga 

predozimi.
 

Qasja deri te drogat ilegale dhe substancat psiko - aktive
Nga bisedat e zhvilluara me personat e dënuar, Mekanizmi Parandalues Nacional konstatoi 

përhapjen e gjerë të llojeve të ndryshme të drogave dhe të substancave psiko – aktive në suaza 
të Institucionit me “çmime shumë të volitshme”.

Përkatësisht, të gjithë personat e dënuar me të cilët u zhvilluan biseda theksuan se qasja 
deri te drogat në suaza të Institucionit është shumë më e lehtë se sa jashtë tij (mendojnë jashtë 
Institucionit) dhe se duke pasur parasysh qasjen e lehtë dhe përhapjen e gjerë, çmimi i drogave 
është shumë i volitshëm, përkatësisht ato bile janë më të lira se sa jashtë institucionit.

Objekt i tregtisë është edhe buprenorfina, çmimi i së cilës “në të zezë” sillet nga 300 deri 
më 400 denarë për 8 mg ose 100 denarë për një tabletë prej 2 mg. Për shkak të qasjes së lehtë, 
metadoni është me çmim shumë më të lirë dhe i njëjti “në të zezë” kushton 10 denarë për një 
miligram. Shumë shpesh ndodh që të shiten edhe tableta për qetësim, si dhe barëra tjera, dhe 
kështu një tabletë e diazepamit kushton 10 deri më 20 denarë.
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Në veçanti brengos fakti që një numër i madh i personave që kanë kaluar fazën e absti-
nencës me sukses, kanë filluar sërish të përdorin drogat në ENK “Idrizovë”, dhe janë të njohura 
edhe rastet e personave të dënuar që për herë të parë kanë filluar të shfrytëzojnë drogat në 
këtë institucion.

Mekanizimi Parandalues Nacional fitoi informacionin nga një person i cili në çastin e vizitës 
abstenonte, se në fakt është shumë vështirë që të abstenohet në një seksion ku prej 11 per-
sona, 10 “stonojnë” (janë nën veprime intensive të drogave) dhe se shumë herë është drejtuar 
deri te drejtoria me kërkesën për zhvendosje në seksion tjetër, por nga Drejtoria akoma nuk ka 
pranuar përgjigje. Një pjesë e të burgosurve theksuan se për shkaqe të njëjta, shumë herë (disa 
theksonin se me nga 40 herë) kanë parashtruar kërkesa të shkruara deri te drejtori i burgut për 
transferime në seksionet tjera të institucionit, por për fat të keq, kërkesat e tilla nuk kanë pasur 
përgjigje pozitive.

Dhuna dhe maltretimi
Keqpërdorimi i drogës në Institucion, në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon mbi shfaqjen e 

dukurisë së raporteve të ndërsjella kreditor – debitor në mes personave të dënuar me norma 
shumë të larta të interesit të a.q. „norma fajdexhinjsh“, të cilat norma shumë shpesh shfaqen si 
shkak për incidente të dhunshme.

Përkatësisht, nga bisedat e zhvilluara me personat e dënuar u konstatua se personat e 
varur nga drogat, shumë shpesh përcaktohen që të “huazojnë” para me norma shumë të larta 
të interesit që të vijnë deri te furnizimi i drogës, dhe pikërisht pamundësia që të kthehen paratë 
e marra borxh, rezulton me dhunë fizike mbi “borxhliun”, më pas deri te marrja e pakove me 
ushqime që u dërgohen nga jashtë ose deri te ri shitja e sendeve të ndryshme personale.

Njëri prej personave me të cilin u realizuan biseda individuale, theksoi shembullin konkret 
kur janë huazuar 300 denarë, për një javë personi është dashur që të kthej 1000 denarë, ose 
për huazimin e 500 denarëve, është dashur të kthej 2000 denarë për një javë, dhe nëse paratë 
e huazuara nuk janë kthyer në afatin e përcaktuar, borxhliut i janë kërcënuar me dhunë fizike.

Mekanizimi Parandalues Nacional, konstaton se për shkak të përhapjes së gjerë të duku-
risë së “huazimit” të parave me norma të larta të interesit, borxhlinjtë të cilët në të shumtën 
e rasteve janë persona të varur nga keqpërdorimi i drogave, vazhdimisht janë të ekspozuar 
maltretimeve psikike dhe fizike, po ashtu u theksuan pohime edhe të shqetësimeve dhe dhunës 
seksuale.

Në veçanti brengos fakti se nëpunësit nga sektori për sigurim edhe përskaj faktit se në disa 
prej situatave janë edhe dëshmitarë të drejtpërdrejtë të maltretimeve të tilla, vetëm për shkak 
të faktit se bëhet fjalë për persona që keqpërdorin drogat, në kundërshtim me detyrimet e tyre 
të punës, nuk ndërmarrin asgjë dhe nuk i dokumentojnë incidentet e tilla.

Shfrytëzimi intravenoz
Sipas pohimeve nga personat e dënuar, në ENK “Idrizovë” mund të furnizohet shiringa dhe 

gjilpëra e pastër për 500 – 600 denarë, por shumë shpesh shfrytëzohen shiringa dhe gjilpëra të 
shfrytëzuara prej më parë (të ndotura).

Personat e varur nga keqpërdorimi i drogave, kumtojnë se ka shembuj të injektimeve të 
metadonit me ujë, si dhe persona të varur të cilët edhe përskaj faktit se konsumojnë me nga 12 
ml metadon, ata injektojnë edhe substanca tjera psiko - trope. 

Numri i supozuar i personave që injektohen në suaza të Institucionit, sipas personave 
që kanë çrregullime psikike nga keqpërdorimi i drogave në burg, është rreth 3 % nga numri i 
përgjithshëm i personave që vuajnë nga çrregullimet psikike nga keqpërdorimi i drogave.
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Gjendjet somatike komorbide
Te një pjesë e personave të dënuar, të cilët u hasën gjatë vizitës u vërejtën ndezje të 

venave dhe plagë të hapura nëpër duar dhe këmbë, të cilët për shkak të qasjes së vështirë të 
kujdesit mjekësorë fare nuk janë kontrolluar, e as sanuar.

Një pjesë e personave të dënuar, theksuan se shfrytëzimi i veglave të ndotura për injek-
time, shkakton shfaqjen e tromboflebiteve (trombozës dhe ndezjes së venave), kurse kushtet 
e pavolitshme jo higjienike dhe materiale, kontribuojnë që pothuajse çdo të dytën ditë ndonjë 
person i dënuar që manifestojë diare ose vjellje.

Personat e dënuar, theksuan se gjatë pranimit të tyre në Institucion fare nuk u bëhen skrin-
ing testime për HIV, hepatit B ose C, si dhe për shkak të faktit se edhe përskaj numrit të madh 
të personave që kanë hepatitin C, ata fare nuk u nënshtrohen ndonjë trajtimi mjekësorë.  

Konstatime: Rekomandime:

 Mungesa e testeve dhe kontrolleve për 
HIV, hepatit C dhe B, si dhe mungesa e 
vaksinës për hepatit B, që janë të 
domosdoshme për shkak të zvogëlimit të 
rrezikut për përhapjen e sëmundjeve dhe 
zvogëlimin e vdekshmërisë nga këto 
sëmundje.  Gjithashtu, mungesa e trajtimit 
të gjendjeve somatike komorbide të 
shkaktuara dhe që janë në lidhje me 
përdorimin e drogave.

 Këshillime vullnetare dhe të besueshme si 
dhe testime për HIV, hepatit C dhe B dhe 
qasje në trajtim për hepatit C për ata 
persona të cilëve u nevojitet trajtimi i tillë 
(nëse dënimi me burgim zgjatë gjatë kohë, 
sëmundja avancon deri në fazën kur më tej 
nuk mund të trajtohet dhe mund të ketë 
prognozë të padëshiruar, ashtu që, me 
mos ndërmarrjen e trajtimit në burg, 
personi mund të sillet në gjendje 
ireverzibile dhe të pashërueshme pas 
daljes nga burgu);

 Sigurimi i vaksinës për hepatit B për 
testime vullnetare të personave të cilët 
keqpërdorin drogat;

 Trajtimi i të gjitha gjendjeve somatike 
komorbide, të shkaktuara dhe që janë në 
lidhje me keqpërdorimin e drogave (ndezja 
e venave, plagë në lëkurë, apcese, B 
hepatit), si dhe i gjendjeve që nuk janë të 
lidhura me përdorimin e drogës.

 Rezultati i pritur:
- Rreziku i zvogëluar për përhapjen e sëmundjeve dhe zvogëlimi i vdekshmërisë nga 

sëmundjet;
- Parandalimi i hepatitit B;
- Përmirësimi i shëndetit të personave të privuar nga liria, zvogëlimi i rrezikut nga përhapja 

e infeksioneve, zvogëlimi i morbiditetit dhe zvogëlimi i vdekshmërisë.
 

Gjendje komorbide psikike
Numri i pamjaftueshëm i personelit mjekësor nga njëra anë, dhe numri i madh i personave 

të dënuar nga ana tjetër, rezulton që një numër i madh i personave të dënuar që kanë nevojë të 
mbeten pa ndihmën e domosdoshme psikiatrike.

Numri i madh i personave të dënuar, theksuan se personat që vuajnë nga çrregullimet 
psikike nga keqpërdorimi i drogave, ballafaqohen me probleme serioze psikike, gjë që shpesh 
rezulton edhe me dukurinë e qëllimeve suicide dhe me raste konkrete të vetë lëndimeve.

 

Konstatime: Rekomandime:

 Mungon diagnostifikimi dhe trajtimi i 
gjendjeve komorbide psikike te personat e 
dënuar, për shkak të përmirësimit të 
shëndetit psikik dhe për zvogëlimin e 
numrit të vetë vrasjeve.

 Vetë lëndimet, mendimet, qëllimet dhe 
tendencat vetëvrasëse, depresioni si dhe 
gjendjet tjera komorbide psikike duhet të 
diagnostifikohen, trajtohen (duke përfshirë 
edhe sigurimin e  terapisë së përcaktuar 
që duhet të dorëzohet deri te personi të 
cilit i është përcaktuar e njëjta) dhe të 
përcillen me vëmendje të madhe.

 Rezultati i pritur:
- Përmirësimi i shëndetit psikik dhe zvogëlimi i numrit të vetëvrasjeve me ose pa fund fatal.
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Kushtet në të cilat qëndrojnë personat e privuar nga liria, të cilët janë të 
varur nga substancat
Kushtet materiale në kapacitetet e vendosjes në suaza të Institucionit, marrë në përgjithësi 

janë të pavolitshme, por seriozisht brengosin kushtet katastrofale në hapësirat në të cilat janë 
vendosur personat e varur nga drogat ose nga substancat tjera psiko – trope.

Përkatësisht, në një hapësirë janë vendosur edhe me nga 20 persona të dënuar në krevate 
me nga dy, bile edhe me nga tre kate. Disa prej personave të dënuar, flenë nga dy veta në një 
shtrat, disa nëpër dyshekë të vendosur nëpër korridoret, kurse disa në dysheme. Në repartet 
përhapet aromë e pakëndshme nga tualetet. Personat e dënuar ankohen nga insektet që i 
kafshojnë, nuk posedojnë poçe elektrike, mungojnë mjetet e higjienës, enët i lajnë ndonjëherë 
me sapunë ose shampon, pranojnë një sfungjer dhe një detergjent për larje të enëve për 3 – 4 
muaj për të gjithë personat në një dhomë (21 – 23 persona). Në tualetet hasen guaca të thyera 
të WC-ve, në dhomat ka miza, myk, mure të ndotura, dritare të thyera, dhe bukën e përshkojnë 
insektet.

Si rezultat i gjendjeve të tilla, personat e dënuar u ankuan se vuajnë nga sëmundjet dhe 
vështirësitë e shpeshta të stomakut. Po ashtu, ata u ankuan se në tualet nuk ekzistojnë çezme 
funksionale, shpesh ndodh të bllokohet kanalizimi dhe të ecin nëpër fekale. Mundësia e mirëm-
bajtjes së higjienës personale është tejet e vogël, dhe për shkak të mungesës së ujit të ngrohtë, 
atyre rrallëherë u jepet mundësia që të lahen dhe pastrohen.

Stigmatizimi
Pjesa më e madhe e personave të dënuar të cilët janë të varur nga keqpërdorimi i drogave 

theksuan se janë të stigmatizuar dhe të nënçmuar nga ana e të burgosurve të tjerë që i quajnë 
me emra fyes (më shpesh i emërojnë si ZOMBI).

Përskaj frikës nga stigma e tillë e imponuar, një pjesë e personave të dënuar, fshehin se 
janë persona që vuajnë nga çrregullimet e keqpërdorimit të drogave dhe për shkak të praktikës 
së zbatuar që personat e varur shumë rrallë angazhohen me aktivitete pune.

Trajtimi i femrave që janë të varura dhe të privuara nga liria

Femrat e dënuara, që janë të varura nga keqpërdorimi i drogës dhe i substancave psiko – 
trope, theksuan se kanë qasje të lehtë deri te llojet e ndryshme të drogave edhe në Repartin e 
femrave, në mesin e tyre edhe deri te heroina si drogë tejet e vështirë.

Nga bisedimet e zhvilluara me personat e varur nga keqpërdorimi i drogave e që u përkasin 
gjinisë femërore, u fituan informacione se akoma ndodh që ndonjëra prej personave të varura të 
injektojë drogën, dhe kjo zakonisht realizohet me gjilpëra të vjetra – të shfrytëzuara.

Një pjesë e personave të dënuar të gjinisë femërore u ankuan se metadonin nuk e prano-
jnë në kohë, përkatësisht mund të ndodh që atë ta presin edhe deri në ora 14, dhe gjithashtu 
theksuan se ato nuk kanë qasje as deri te terapia me buprenorfinë.

Në lidhje me angazhimin në punë të femrave që ballafaqohen me çrregullime psikike nga 
keqpërdorimi i drogave, ankohen njësoj si të burgosurit e gjinisë mashkullore, se për të njëjti 
nuk ka ose shumë rrallë gjendet ndonjë aktivitet pune.

Kushtet në Repartin e femrave janë më të mira krahasuar me kushtet në repartet e tjera 
dhe për këtë, mes tjerash, ndikon edhe numri më i vogël i personave femra të varura nga 
keqpërdorimi i drogave krahas numrit të personave të dënuar të cilët i përkasin gjinisë mashkul-
lore.
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Aneksi 2: 

Në pajtim me mandatin dhe autorizimet, Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Na-
cional, krahas aktiviteteve tjera, kryen edhe monitorimin e vazhdueshëm dhe permanent mbi 
nivelin e realizimit të drejtave dhe të trajtimit të personave të cilët janë vendosur në Qendrën e 
Përkohshme Transitore “Vinojug” – Gjevgjeli dhe në “Tabanoc” – Kumanovë, me qëllim të iden-
tifikimit të rreziqeve të mundshme nga tortura dhe llojet e tjera të trajtimit brutal. jonjerëzor, 
nënçmues dhe ndëshkues.

Nga vizitat e realizuara dhe kontaktet e drejtpërdrejta me personat e ndaluar dhe nga bi-
sedimet me përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare të cilët ofrojnë përkrahje psiko – sociale, 
ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, konstatoi se ndalimi më shumë mujor i refugjatëve në 
qendrat e përkohshme transitore, manifestohet me ndryshime të shëndetit të tyre mental.

Perceptimet e këtilla, rezultuan me nevojën që të realizohet një hulumtim gjithë përf-
shirës i gjendjes psikike të refugjatëve, dhe për këtë arsye Mekanizimi Parandalues Nacional 
angazhoi bashkëpunëtorë të jashtëm, anëtarë të Shoqatës së Psikiatërve të RM-së dhe Odës së 
Psikologëve, që kishin për qëllim që pas hulumtimeve të realizuara në lidhje me shëndetin men-
tal të personave të ndaluar, të përpilojnë raport me konstatime konkrete dhe me rekomandime 
për tejkalimin e gjendjeve eventuale negative të konstatuara.

Për këtë qëllim, gjatë muajit gusht të vitit 2016, bashkëpunëtorët e jashtëm, Prof. Dr. Dimi-
tar Bonevski, psikiatër, dhe Dr. Andromahi Naumovska, psikolog, realizuan disa vizita sukcesive 
në Qendrat e Përkohshme Transitore “Vinojug” – Gjevgjeli dhe “Tabanoc” – Kumanovë, gjatë 
kësaj ata i observuan aktivitetet rrjedhëse, sjelljet dhe komunikimin jo verbal të fëmijëve, ado-
leshentëve dhe të personave të moshuar. Në të njëjtën kohë, u realizuan biseda edhe me vull-
netarët dhe me personelin mjekësor, të pranishëm në terren, si dhe përpiluan edhe pyetësorët 
me strukturim të specifikuar, të dedikuar për fëmijët dhe për personat e moshuar të ndaluar në 
Qendrat e përkohshme transitore.

Si rezultat i hulumtimit të realizuar, është përpiluar Raporti i posaçëm për gjendjen e refug-
jatëve në suaza të Qendrave të përkohshme transitore.

Monitorimi i gjendjes psikike të personave të nda-
luar në Qendrat e Përkohshme Transitore në Repub-
likën e Maqedonisë

Informacioni për gjendjen psikike të refugjatëve të vendosur 
në qendrat e përkohshme transitore në Maqedoni

Gjatë viteve të fundit, në Maqedoni në mënyrë të përshpejtuar po rritet numri i refugjatëve 
nga rajoni i luftërave në Siri dhe në Afganistan, kurse mungesa e stabilitetit të situatës politike, 
e mban serioz rrezikun nga valë të reja dhe mëdha të refugjatëve në kufijtë tanë dhe në ter-
ritoret tona.
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Hyrje
Refugjatët karakterizohen me nivele të larta të faktorëve të rrezikut për çrregullime men-

tale. Pa mëdyshje, pjesa më e madhe e refugjatëve të cilët arrijnë në Maqedoni, kanë për-
jetuar ngjarje traumatike, përndjekje, dhunë, humbje të identitetit dhe të kulturës, kurse janë 
të shpeshta edhe rastet e humbjes së anëtarëve të familjes. Përvojat e tilla, kanë ndikime të 
drejtpërdrejta të shfaqjes së simptomave të çrregullimeve psikike në nivel individual, familjar 
ose në nivel grupor.

Nga ana tjetër, vështirësitë me të cilat ballafaqohen këta persona gjatë jetës në përditsh-
mërinë e refugjatëve, në masë plotësuese kontribuon për çrregullimet e gjendjes psikike. Është 
shumë evidente, nga jashtë, se një pjesë e refugjatëve manifestojnë probleme serioze në planin 
e shëndetit mental.

Përqindjet për përfaqësimin e çrregullimeve stresuese post traumatike (ÇSPT) në mesin 
e refugjatëve të moshës së pjekur, nga hulumtimet e ndryshme të realizuara deri më tani në 
suaza botërore, sillen nga 3 % deri më 86 %, kurse përqindjet për depresioni sillen nga 3 % deri 
më 80 %. Pranimi i niveleve më të ulëta si nivele valide, paraqet një hap drejtë anashkalimit të 
shëndetit mental të refugjatëve, kurse theksimi i kundërt i pjesës së sipërme të përfaqësimit të 
pritur të çrregullimeve psikiatrike, rezulton me stigmatizim të refugjatëve si një popullatë me një 
komorbiditet shumë të lartë psikiatrik.

Rezultatet e disa studimeve më të reja, sajojnë konkludimin se te 9 % (10-11%) e ref-
ugjatëve, ekziston ÇSPT, dhe te 5 % (4-6%) depresion të madh, që përcillet me komorbitet të 
madh psikiatrik.

Pjesa e madhe e hulumtimeve, ofrojnë nivele më të ulëta të prevalencës se sa studimet 
me dizajn më pak optimale, por heterogjeniteti dominon edhe te rezultatet e studimeve më të 
mëdha.

Meta – analizat serioze tregojnë se rreth 1 prej 10 refugjatëve të moshës madhore, në 
suaza të shteteve perëndimore ballafaqohen me strese post – traumatike, 1 prej 20 refug-
jatëve vuajnë nga depresioni i madh, dhe 1 prej 25 refugjatëve ballafaqohen me çrregullime të 
përgjithësuar të anksiozitetit, me besueshmëri se këto çrregullime në pjesën më të madhe të 
rasteve plotësojnë njëra tjetrën.

ÇSPT dhe depresioni, përkatësisht simptomat e tyre, në primare janë të asocuar me trau-
mat e përjetuara, me ngjarjet e stresit që janë përjetuar gjatë migrimit. Megjithatë, simptomat 
psikologjike në masë plotësuese rriten nga pasiguria dhe nga status i pa zgjidhur. 

Agresiviteti dhe problemet e sjelljes, manifestime të cilat shpesh mund të vërehen në mesin 
e refugjatëve janë një indikator për cenimet e shëndetit mental, dhe në mënyrë negative refle-
ktohen mbi funksionimin e tyre në rrafshin social.

Somatizimi që manifestohet përmes: kokë dhembjeve, dhembjeve në stomak, problemet 
me lukthit, mialgjia dhe etj., në fakt paraqesin një komponentë signifikante e simptomatologjisë 
që udhëzon në ekzistimin e problemeve psikologjike.

Çrregullimet në sferën epshore, si dhe insomnia, hipersomnia, anoreksia, sërish udhëzojnë 
në ekzistimin e vuajtjes së tyre psikologjike.

Pa mëdyshje, vëmendje e posaçme duhet ti kushtohet shëndetit mental të fëmijëve refug-
jat, të cilët i përkasin grupit më të cenueshëm, meqenëse zhvillimi i përgjithshëm i tyre, dhe para 
se gjithash zhvillimi mental i tyre është i cenuar në masë të konsiderueshëm.

Është me rëndësi të theksohet fakti se përjetimet traumatike te fëmijët refugjatë manifes-
tohen me pasoja akute – të drejtpërdrejta, por edhe me pasoja afatgjate mbi shëndetin e tyre 
mental. Nga hulumtimet e shumta të deritanishme, mund të konstatohet se si problem më i 
shpeshtë është manifestimi i ÇSPT i përcjell me depresion, por të shpeshta janë edhe çrregul-
limet në sjellje dhe në planin emocional, duke i përfshirë edhe agresivitetin dhe çrregullimet 
afektive. Prezenca e çrregullimeve të tilla, në kushte të tilla siç janë kushtet në qendrat e për-
kohshme transitore, në mungesë të mjedisit përkatës, për nga aspekti i përkrahjes dhe përku-
jdesjes, në veçanti në mungesë të mundshme të prindërve (të humbur, që kanë ndërruar jetën) 
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në masë plotësuese dhe të konsiderueshme e rrisin rrezikun nga pasojat serioze mbi shëndetin 
mental gjatë tërë jetës.

ÇSPT dhe depresioni, paraqesin problem i cili më shpesh është i observuar në lidhje me 
shëndetin mental te fëmijët refugjatë dhe këto probleme i çrregullojnë interaksionet e përdit-
shme me familjet e tyre, miqtë, moshatarët. Më shumë se 25 % e fëmijëve refugjatë manifes-
tojnë simptoma të ÇSPT, dhe 44 % e fëmijëve refugjatë, manifestojnë simptoma të depresionit. 
Është i rëndësishëm edhe raporti i gjinisë – 54 % të vajzave, dhe 26 % të meshkujve manifes-
tojnë simptoma të depresionit.

Pa mëdyshje, vajzat më tepër i nënshtrohen rrezikut nga shfaqja e depresionit
Është e madhe përqindja e fëmijëve refugjatë me probleme psiko – somatike (dhembje në 

pjesë të ndryshme të trupit), 25 % e fëmijëve ankohen nga dhembjet nëpër trup (si krahasim, 
në SHBA 15 % e fëmijëve ankohen nga dhembjet psiko – somatike). Në kontekst të normave 
kulturore për ekspresion emocional dhe për manifestim të stresit psikologjik, somatizimi është 
një komponentë i rëndësishëm te fëmijët refugjatë.

Te fëmijët refugjatë vërehen edhe problemet lidhur me vëmendjen, hiperaktivitetin, agresiv-
iteti dhe tërheqjen sociale në grupe formale.

Hulumtimet në lidhje me vlerësimin e shëndetit mendor të refugjatëve në 
dy qendrat e përkohshme transitore në Maqedoni, në periudhën e viteve 
2015/2016
Edhe pse nga hulumtimet e realizuara deri më tani në suaza botërore, të cilat u diskutuan 

më lartë, japin të dhëna relevante në lidhje me kontrollimin e gjendjes së shëndetit mental të 
refugjatëve, prapëseprapë është e domosdoshme që të bëhet një vlerësim i posaçëm lidhur me 
shëndetin mental të refugjatëve në dy qendrat e përkohshme transitore në Maqedoni (“Vinojug” 
– Gjevgjeli dhe “Tabanoc” – Kumanovë).

Për këtë qëllim, u realizua vizita e qendrave të përkohshme transitore, me ç’rast:
• u vizituan dhe u observuan aktivitetet rrjedhëse në qendrat e përkohshme tran-

sitore, 
• u observua edhe sjellja dhe komunikimi jo verbal i fëmijëve dhe i adoleshentëve 

dhe i personave të moshuar,
• u realizuan edhe biseda me vullnetarët, ndihmësit në qendrat e përkohshme tran-

sitore, personelin mjekësor dhe me njerëzit në sportelin për informacione.
Janë shfrytëzuar edhe pyetësorë të strukturuar në mënyrë specifike për vetë vlerësim nga 

ana e refugjatëve për gjendjen e tyre psikike.
Për refugjatët e moshës madhore, është shfrytëzuar edhe pyetësori: „Mental Health Gen-

eral Questionnaire“, kurse për fëmijët refugjatë është shfrytëzuar pyetësori: „Child & Youth 
Mental Health General Question¬naire Recommendations“. Pyetësorët u plotësuan nga 1/3 e 
refugjatëve nga dy qendrat.

Qëllimet themelore të hulumtimit janë përcaktimi i:
1. manifestimit të shpeshtë të çrregullimeve psikologjike – psikiatrike tek fëmijët 

refugjatë dhe për refugjatët e moshës madhore; 
2. vlerësimi i nevojës për trajtimin e këtyre çrregullimeve dhe specifikimin e tyre në 

kushte të kampeve të refugjatëve.
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Të dhënat e fituara
Në Qendrën e Përkohshme Transitore “Tabanoc” – Kumanovë, janë evidentuar 81 refug-

jatë, prej tyre 40 fëmijë të moshës deri më 18 vjeçare dhe 40 persona të moshës së pjekur, 
kurse në Qendrën e Përkohshme Transitore “Vinojug” – Gjevgjeli, janë evidentuar 130 refugjatë, 
prej tyre 60 fëmijë të moshës deri më 18 vjeçare dhe 70 persona të moshës së pjekur.

Nga pyetësorët e strukturuar që u shfrytëzuan, në mesin e personave të moshës madhore 
janë fituar të dhëna për shfaqjen e shpeshtë të çrregullimeve psikologjike – psikiatrike që sillen 
në suaza të rezultateve të pritura, krahas të rezultateve nga 5 hulumtimet ekzistuese për shën-
detin mental të refugjatëve në mbarë botën.

Prezenca e incidencës së shpeshtë të ÇSPT në mesin e refugjatëve të moshës madhore në 
dy qendrat është identike (9%), kurse vlerat mesatare të incidencës së shpeshtë të depresivitetit 
është 25 % (shumë e theksuar te refugjatët në Qendrën e Përkohshme Transitore “Vinojug” – 
Gjevgjeli), kurse incidenca mesatare e shfaqjes së anksiozitetit është më e lartë (44 %), (pak më 
e shprehur te refugjatët e vendosur në Qendrën e Përkohshme Transitore “Vinojug” – Gjevgjeli).

Prezenca e tillë, relativisht e lartë e depresivitetit dhe anksiozitetit në mesin e refugjatëve 
në Maqedoni, krahas prezencës së ÇSPT, çon në konkludimin e ndikimit më të shprehur të situat-
ave momentale në të cilën gjenden refugjatët, për shkak të traumave të përjetuara nga luftërat 
në shtetet amë të tyre si dhe nga transportimi i tyre deri në shtetin tonë. Përkatësisht, ngecja 
afatgjate në këto qendra shkakton një nivel shumë të shprehur të anksiozitetit dhe depresivitetit, 
para pasigurisë së madhe për realizimin e planit të tyre për emigrim në destinimet e preferuara, 
në shtetet perëndimore.

Refugjatët e moshës madhore, nga Qendra e Përkohshme Transportuese “Vinojug” – Gje-
vgjeli, manifestojnë depresivitet dhe anksiozitet më të shprehur, gjë që ka të bëjë me restrik-
cionit të theksuar në lidhje me mundësinë për braktisjen e qendrës dhe vetëdijes për distancën 
më të madhe nga kufiri i cili shpie drejtë destinimit të preferuar. Nga ana tjetër, te refugjatët në 
Qendrën e Përkohshme Transitore “Tabanoc”, më e pranishme është shpresa dhe pritjet më të 
larta për largim sa më të shpejtë nga kjo qendër dhe vazhdimi drejtë destinimit të preferuar, gjë 
që kohë pas kohe edhe ndodh me një pjesë të refugjatëve.

Tek fëmijët refugjatë, marrë në përgjithësi, si më i shprehur është anksioziteti separues, i 
cili manifestohet te 40 % të fëmijëve (kjo dukuri pak më e shprehur është te fëmijët refugjatë 
të vendosur në “Tabanoc”). Anksioziteti i përgjithësuar është i pranishëm te 37 % e fëmijëve 
refugjatë (kjo dukuri pak më e shprehur është te fëmijët refugjatë të vendosur në “Vinojug”). 
Depresiviteti është i pranishëm te 35 % e fëmijëve (më e shprehur te fëmijët refugjatë të ven-
dosur në “Vinojug”). Agresiviteti është i pranishëm te 17 % (më i theksuar tek fëmijët refugjatë 
të vendosur në “Tabanoc”), probleme me sjelljen e tyre, hasen te 15 %, kurse çrregullime të 
vëmendjes haset te 10 % (më e shprehur tek fëmijët refugjatë të vendosur në “Vinojug”).

5

Qendrën e Përkohshme Transitore “Vinojug” - Gjevgjeli), ndërsa shpeshtimi mesatar 
i anksiozitetit është më i lartë (44%) (diç më i shprehur tek refugjatët në Qendrën e 
Përkohshme Transitore “Vinojug” - Gjevgjeli).

Prezenca e këtillë relativisht më e lartë e depresionit dhe anksiozitetit tek refug-
jatët në Maqedoni, kundrejt prezencës së ÇSPT, e vë në pah ndikimin më të theksuar 
të situatës së tanishme në të cilin gjenden për shkak të traumave të vuajtura nga 
luftërat në vendet e tyre dhe transportimit deri në vendin tonë. Përkatësisht, qëndrimi 
i gjatë në këto qendra shkakton nivel të theksuar të anksiozitetit dhe depresionit, para 
pasigurisë së madhe për realizimin e planit të tyre për emigrim në destinacionet e 
dëshiruara, përkatësisht në vendet perëndimore.

Refugjatët e rritur, në Qendrën e Përkohshme Transitore “Vinojug” – Gjevgjeli, 
manifestojnë depresion dhe anksiozitet më të shprehur, i cili i referohet restriktivite-
tit të theksuar për mundësinë e braktisjes së qendrës dhe vetëdijes për largësinë e 
madhe fizike nga kufiri i cili çon në drejtim të destinacionit të dëshiruar. Nga ana tjetër, 
tek refugjatët e Qendrës së Përkohshme Transitore “Tabanoc” më e pranishme është 
shpresa dhe më të mëdha janë pritshmëritë për largimin e shpejtë nga kjo Qendër dhe 
largimin në drejtim të destinacionit të dëshiruar, e që është reale dhe, kohë pas kohe, 
ndodhë me një pjesë të refugjatëve.

Tek fëmijët refugjatë, në përgjithësi është më i shprehur është anksioziteti i 
separacionit (i ndarjes) i cili shfaqet tek 40% e fëmijëve (diç më i theksuar tek fëmijët 
në “Tabanoc”). Anksioziteti i përgjithshëm është i pranishëm tek 37% e fëmijëve (më i 
theksuar është tek fëmijët në “Vinojug”. Depresioni është i pranishëm tek 35% e fëmi-
jëve (më i theksuar është tek fëmijët në “Vinojug”). Agresiviteti është i pranishëm tek 
17% (më i theksuar është tek fëmijët në “Tabanoc”), probleme me sjelljen tek 15%, 
ndërsa çrregullimi i vëmendjes tek 10% (më i theksuar është tek fëmijët në “Vinojug”). 

Fëmijët refugjatë në Qendrën e Përkohshme Transitore “Vinojug” kanë ank-
siozitet dhe depresion të përgjithshëm paksa më të shprehur e që reflektohet si çrreg-
ullim më i theksuar i vëmendjes dhe sjelljes së tyre. Shkak i kësaj mund të jetë bartja 
e anksiozitetit dhe depresionit të lartë nga prindërit e tyre me fenomenin e induksionit 

Grafiku 1. Çrregullime psikologjike-psikiatrike tek refugjatët e rritur

“Tabanoc”“Vinojug”në për
gjithësi

depresioni аnksiozitetiÇSPT
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psikologjik. Përkatësisht, fëmijët janë të prirë që drejtpërsëdrejti t’i marrin nga të afër-
mit e tyre përjetimet negative emocionale.

Nga ana tjetër, fëmijët refugjatë nga Qendra e Përkohshme Transitore “Ta-
banoc” kanë anksiozitet dhe agresivitet më të theksuar të separacionit, ndoshta për 
shkak të ndryshimeve të shpeshta të gjendjeve në Qendër, në kuptimin e ardhjes së 
refugjatëve të rinj dhe largimit të një pjese të refugjatëve.

Kërcënimet mbi shëndetin psikologjik të refugjatëve, të cilat rezultojnë nga për-
vojat e përjetuara traumatike dhe kushtet aktuale në të cilat gjenden, mund t’i përm-
bledhim si më poshtë:

è incidencë e lartë e depresionit, anksiozitetit, ÇSPT;

è pasiguria për të ardhmen;

è varësia e detyrueshme nga sistemi, mungesa e autonomisë;

è regresioni të cilin e shkakton struktura e jetës në kamp;

è  vuajtja konstante dhe pasiguria lidhur me procedurat e mëtutjeshme 
juridike të migracionit, veçanërisht për ata të cilët nuk janë në procedurë të 
azilit;

è nevoja për vendbanim personal, larg syve të të tjerëve;

è  të gjitha problemet të cilat paraqiten për shkak të barrierave gjuhësore dhe 
kulturore;

è trauma të cilat akoma janë të freskëta;

è frika se a do ta fitojë azilin, për ata të cilët kërkojnë azil;

è  frikë lidhur me bashkimin e familjes, tek ata të cilët janë ndarë nga më të 
afërmit;

è  konfliktet në qendër për shkak të dallimeve etnike dhe nacionale midis 

Grafiku 2. Çrregullimet psikologjike-psikiatrike tek fëmijët refugjatë
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Fëmijët refugjatë nga Qendra e Përkohshme Transitore “Vinojug” manifestojnë anksiozitet 
dhe depresivitet më të shprehur të përgjithësuar, gjë që manifestohet me ç’rregullime më të 
shprehura të kujdesit dhe sjelljes së tyre. Si shkak për këtë, me siguri është bartja e anksioz-
itetit dhe depresivitetit të lartë nga ana e prindërve të tyre lidhur me fenomenin e induksionit 
psikologjik. Përkatësisht, fëmijët manifestojnë tendenca të marrjes së drejtpërdrejtë të përjeti-
meve negative emocionale nga më të afërmit e tyre. 

Nga ana tjetër, fëmijët refugjatë nga Qendra e Përkohshme Transitore “Tabanoc” mani-
festojnë anksiozitet dhe agresivitet më të shprehur separues, gjë që me siguri ka të bëjë me 
ndryshimet e shpeshta të gjendjeve në suaza të qendrës, në kuptim të ardhjes së refugjatëve të 
rinj dhe largimit të një pjese të refugjatëve. 

Cenimet mbi shëndetin psikologjik të refugjatëve, të cilat rrjedhojë e përvojave të përjetu-
ara traumatike dhe kushteve aktuale në të cilat gjenden të njëjtit do të mund ti përmbledhim 
sipas radhitjes si vijon:

• incidencë e lartë e depresivitetit, anksiozitetit, ÇSPT;
• pasiguri për të ardhmen;
• varësi e dhunshme nga sistemi, mungesa e autonomisë;
• regresivitet që sfidon strukturën e jetës në suaza të kampit;
• shqetësim konstant dhe pasiguri për procedurat e mëtutjeshme të migrimit, në 

veçanti për ata persona të cilët nuk janë në procedurë për njohjen e azilit;
• Nevoja për vendbanim të pavarur, larg nga të tjerët;
• Të gjitha problemet që shfaqen për shkak të barrierave gjuhësore dhe për shkak 

të barrierave kulturore;
• trauma të cilat akoma janë të freskëta;
• frika se vallë do të fitohet azili, për personat që janë azilkërkues;
• frika sa i përket bashkimit të familjes, tek ata që janë të ndarë nga më të afërmit;
• konfliktet në qendër për shkak të dallimeve etnike dhe kombëtare midis refug-

jatëve;
• mungesa e ndihmës psikologjike dhe e përkrahjes, fenomen ky i pranishëm në 

përgjithësi nëpër qendrat, nuk ofrohet kurrfarë lloji i këshillimit individual ose 
grupor, psiko – terapi; 

• Frika për shkak të shfaqjes së problemeve tjera shëndetësore.
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Aktivitete aktuale në planin psiko – social në Qendrat e përkohshme 
transitore dhe rekomandimet e dhëna për përmirësimin e tyre në kon-
tekst të mbrojtjes së shëndetit mendor
Për fëmijët ekzistojnë punëtori të caktuara edukative, megjithatë kjo prapëseprapë është 

larg nga edukimi i tërësishëm i cili do të jetë i barabartë me mësimin, me qëllim të fitimit të 
certifikatës për kryerjen e gjysmë vjetorit dhe vitit shkollor. Kjo nënkupton se fëmijët vuajnë 
edhe nga ky aspekt, ata janë lënë pas dore për nga aspekti edukativ. Nga ana tjetër, është 
shumë me rëndësi që prindërit e tyre të kyçen në procesin arsimorë të tyre, për shkakun se 
në atë mënyrë edhe vetë ata do të realizojnë aktivitete të caktuara, do të fitojnë përjetime se 
janë të rëndësishëm, dhe disa prej aktiviteteve të caktuara edukative ata vetë mund edhe më 
mirë ti koordinojnë me edukatorët aktual. Kjo pozitivisht do të ndikonte edhe mbi fëmijët, për 
angazhimet e tyre shkollore dhe për adaptimit social.

Për personat e moshës madhore, përskaj mundësisë për mësimin e gjuhës nuk ekzistojnë 
kurrfarë aktivitete të organizuara edukative dhe psiko – sociale, gjë që i ballafaqon me tepricë 
të kohës së pa strukturuar dhe kontribuon për manifestimin e anksiozitetit dhe të vështirësive 
tjera psikologjike. 

Implementimi i aktiviteteve psiko – sociale për personat e moshës së pjekur, do të ishte me 
rëndësi të madhe për përmirësimin e gjendjes së përgjithshme psikike. Në këtë kontekst, krijimi 
i ndonjë pune të caktuar okupuese – terapie për personat e moshës së pjekur (në veçanti me 
mundësi për kompensime të caktuara monetare) do të kishte ndikime të konsiderueshme pozi-
tive në drejtim të përmirësimit të fotografisë për veten, për ndjenjën e tyre të kënaqësisë dhe 
për zvogëlimin e frustracioneve se qëndrojnë në një vend ku janë të mbyllur, në izolim, në një 
shtet në të cilën ata nuk duan të qëndrojnë dhe gjatë kësaj të njëjtit ballafaqohen me pasigurinë 
se deri kur do të zgjasë një gjendje e tillë. Me zvogëlimin e bezdisjes dhe ndjenjës së vetmisë, 
gjithsesi se do të ndihmohet që të zvogëlohen edhe simptomat e depresivitetit, anksiozitetit, 
ÇSPT, dhe në të njëjtën kohë do të krijohet ndjenja e sigurisë së rritur për jetën e tyre të re dhe 
do të kontribuohet që te të njëjtit të zhvillohet ndjenja e fuqisë, përkundër pasigurisë, mungesës 
së fuqisë dhe pasiguria e përgjithshme të cilën aktualisht ata e ndjejnë.

Për këtë qëllim, për fillim mund të krijohen punëtori në të cilat ata do të mësonin aftësi dhe 
shkathtësi të caktuara për të punuar, me qëllim që të përgatiten për punë dhe të mund ta shohin 
në mënyrë perspektive ardhmërinë e tyre, dhe nga ana tjetër të përmirësohet gjendja e tyre 
psikologjike. Në këtë mënyrë do tu ndihmohet që të ndërtojnë identitetin e ri të tyre, për arsye 
se identiteti i vjetër iu është humbur, më pas do tu ndihmohet që të socializohen në kulturën në 
të cilën duan që ta vazhdojnë jetën e tyre.

Nevojitet që, përskaj aktiviteteve të caktuara psiko – sociale, të ekzistojë edhe një vend 
– kënd të cilin refugjatët do të mund ta shfrytëzojnë të vetmuar, si një vend për aktivitete spon-
tane sociale. Kjo për nga aspekti psikologjik, do të nënkuptonte se ata posedojnë një hapësirë 
personale dhe një hapësirë të përbashkët, hapësirë grupore për interaksione autonome, dhe 
jo vetëm hapësirë për aktivitete të organizuara grupore, me këtë atyre do tu sigurohet një 
autonomi e caktuar, e cila u nevojitet. Që të realizohet një gjë e tillë, nevojitet që  ky vend të 
planifikohet dhe krijohet së bashku me refugjatët të cilët gjenden në këtë qendër. Ndjenja e 
rritur e autonomisë dhe e lirisë me mundësinë që ata pjesërisht të jetojnë ashtu siç duan, mund 
ta zvogëlojë varësinë regresive dhe përjetimet të cilat u janë të determinuar nga jashtë.

Nevojitet që të mundësohet, që refugjatët kohë pas kohe të dalin jashtë rrethit të qendrës, 
në mënyrë të kontrolluar dhe të sigurt, dhe me këtë të ndihmohet që të zvogëlohet ndjenja e 
mungesës së fuqisë dhe e mungesës së rrugëdaljes dhe të mundësohet ri kthimin e përjetimit 
të pjesshëm të përjetimit të ndjenjës së kontrollimit personal. Përkatësisht, rezultatet nga ky 
hulumtim çojnë në konkludimin se refugjatët nga “Vinojug” – Gjevgjeli, të cilët nuk kanë kurrfarë 
mundësie që për asnjë çast të dalin jashtë qendrës, manifestojnë simptomat e anksiozitetit dhe 
depresivitetit.

Fitohet përshtypja se profesionistët e kyçur në punët e aktiviteteve psiko – sociale me 
refugjatët, manifestojnë shenja evidente të simptomave të sindromës së “djegies”, për shkak të 
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Rekomandime për prioritetet lidhur me trajtimin e shëndetit mendor të 
refugjatëve

Refugjatët të cilët janë ballafaquar me zhvendosje, braktisje të shtëpisë së tyre, rrethit të 
drejtpërdrejtë dhe të rrethit më të gjerë dhe të mënyrës së të jetuarit, këta persona kanë për-
jetuar ndarjen nga rrethi më i gjerë familjarë, disa prej tyre dhe ndarjen nga familja primare. 
Këta persona së pari janë udhëzuar për mbi jetim bazik, siç është sigurimi i ushqimit, ujit dhe 
i strehimit. Me fjalë të tjera, këta persona janë ballafaquar me frikët primare për të mbi jetuar 
dhe për të siguruar sigurinë për veten dhe për më të afërmit e tyre. Pas vendosjes së tyre në një 
mjedis më të sigurt (në qendrat), kujdesi i tyre primarë është fokusuar drejtë pasigurisë lidhur 
me ardhmërinë e tyre. Aktualisht, këta persona ballafaqohen me anksiozitetin, frikën, mungesën 
e fuqisë, depresivitetit, ndjenjës së humbjes së kontrollit, apatisë, lodhjes, pikëllimit, izolimit etj.

Në këtë kontekst, është e domosdoshme që fokusi kryesor i përkujdesjes së tyre të jetë i 
drejtuar në shëndetin mental të tyre.

 Gjithsesi trauma e përjetuar gjatë zhvendosjes paraqet një “triger” fillestarë për cenimin e 
shëndetit mental, megjithatë shqetësimet aktuale dhe pasiguria për të ardhmen si dhe mungesa 
e aktiviteteve të përditshme konstruktive, në masë plotësuese e sulmojnë shëndetin e tyre 
mental.

Kushtet nëpër kampe, ushtrojnë restrikcione mbi jetën e përditshme të refugjatëve, mbi 
shprehitë e tyre, si dhe mbi obligimet dhe aktivitetet e përditshme, gjë që seriozisht u shkakton 
pakënaqësi, anksiozitet, ndjenjën e mos pasjes së lirisë dhe mungesës së kontrollit mbi jetën e 
tyre, dhe e gjithë kjo rezulton me impakt negativ mbi shëndetin mental të tyre.

Angazhimi përmes një terapie të caktuar okupacionale (aktivitete punuese) si dhe trajnimi 
për çlirim profesional, gjë që do të ri fokusonte vëmendjen ndonjë aktiviteti konkret dhe do të 
kontribuonte që të ata të ndihen se janë më të dobishëm, në mënyrë aktive do ta rikthente 
pasqyrën pozitive për të ardhmen e tyre, në këtë mënyrë do të zvogëloheshin edhe simptomat 
e anksiozitetit dhe depresivitetit.

Për refugjatët të cilët manifestojnë simptoma të theksuara të ÇSPT, simptoma të anksioz-
itetit dhe depresionit, është i nevojshëm trajtimi i kombinuar psikiatrik – psikologjik, medika-
mentoz dhe trajtimi psiko – terapeutik.

Për refugjatët, të cilët nuk manifestojnë simptoma të shprehura të këtyre çrregullimeve 
mentale, gjithashtu nevojitet përkrahje psikologjike në kuptimin e psiko – terapisë përmes 
këshillimit psikologjik, për shkak të lodhjes psikologjike në kushte të streseve dhe pasigurisë së 
përjetuar, për të ardhmen e tyre si dhe për gjendjen aktuale në të cilët ata gjenden. Përkatë-
sisht, qasja psiko – terapeutike, përkatësisht këshillimi psikologjik është i domosdoshëm edhe 
për shkak të parandalimit, dhe jo vetëm për shkak të trajtimit të disa prej çrregullimeve tani më 
të manifestuara  psikike.

Konsiderojmë se nevojitet që t’i jepet prioritet kësaj qasjeje, e cila deri më tani për shkak 
të nevojave të tjera të cilat kanë qenë të identifikuara, ka qenë e anashkaluar.

Përvojat botërore, udhëzojnë në faktin se kjo qasje terapeutike ka treguar efikasitet gjatë 
punës me refugjatët, megjithatë duhet të mbahet llogari për problemet të cilat i përcjellin të 
njëjtit në vazhdimësi. Para se gjithash, duhet të mbahet llogari për stigmën në mes vetë ref-
ugjatëve për sa i përket trajtimit të çrregullimeve psikike, duke e pasur parasysh qasjen e 
ndryshme dhe trajtimin e sëmundjeve mentale në shtetet e tyre amë. Gjithashtu, një vështirësi 
tjetër e pritur është edhe pamundësia që të sigurohen profesionistët (psikiatër, psikologët, psiko 

stresit të konsiderueshëm gjatë ushtrimit të punës së tillë, dhe me këtë nevojitet edhe përkrahja 
specifike psiko – terapeutike për të njëjtit, në drejtim të edukimit të tyre për detektim të simp-
tomave të stresit dhe të traumës në mesin e refugjatëve, në raport përkatës ndaj tyre dhe për 
detektim të simptomave personale të stresit dhe djegies gjatë angazhimit me punë si dhe tekni-
kat për çlirimin nga këto simptoma.
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– terapeistët) që flasin gjuhën e tyre.
Duke e pasur parasysh faktin se fëmijët – refugjatë, paraqesin grupin më vulnerabël 

në mesin e refugjatëve dhe se cenimet mbi shëndetin mental në kushtet në të cilat gjenden 
të njëjtit, mund të rezultojnë me shumë pasoja të shprehura mbi zhvillimin e përgjithshëm 
psikologjik dhe mbi funksionimin e mëtutjeshëm psikologjik, shfaqet nevoja më urgjente e tra-
jtimit të tyre përkatës psikologjiko – psikiatrik. Gjatë kësaj, trajtimi psikiatriko – psikologjik i 
fëmijëve refugjatë duhet të realizohet si për fëmijët që manifestojnë çrregullime të caktuara 
psikiatrike (ÇSPT, depresion, çrregullime të sjelljes dhe vëmendjes dhe etj.), gjithashtu këto 
trajtime duhet realizohen edhe mbi personat e tjerë. 

Është e domosdoshme që qasjet psiko – terapeutike për trajtimin e fëmijëve refugjatë të 
realizohen si me fëmijët, ashtu edhe me prindërit e tyre, përkatësisht me familjet e tyre, si dhe 
me personelin i cili punon me të njëjtit sipas programeve të caktuara. Në këtë kontekst, janë 
të domosdoshme edhe programet e caktuara plotësuese psiko – sociale për fëmijët refugjatë.

Setingu në të cilin aktualisht po realizohen intervenimet psiko – sociale, paraqet një vend 
të mirë për stacionimin e shërbimeve për shëndetin mental, duke pasur parasysh se të njëjtit 
janë të nevojshëm si për intervenime grupore ashtu edhe për intervenime individuale psiko – 
terapeutike.

Aktivitetet psiko – sociale, mund ta lehtësojnë kontaktin iniciues me shërbimet e dedikuara 
për shëndetin mental, dhe kjo mund të realizohet përmes terapisë okupacionale dhe edukimit. 
Me rëndësi të veçantë është edukimi për shtetin në të cilin ata gjenden, si dhe për shtetin ku 
dëshirojnë të vazhdojnë, më pas vijon mësimi i gjuhës, mënyra e përgatitjes së ushqimeve, 
veshmbathja dhe etj., me shkëmbime në kuptim të asaj që ata vetë të jenë në gjendje që 
ta prezantojnë kulturën e tyre, përmes përgatitjes së ushqimeve të tyre tradicionale, përmes 
prezantimit të rrobave të tyre tradicionale dhe etj. Aktivitetet e tyre psiko – sociale, duhet të 
mundësojnë lehtësimin e komunikimit, të ofrojnë mundësinë për prezantimin e qëndrimeve 
të tyre, dilemave dhe frikës. Gjatë kësaj, duhet të merren parasysh edhe faktorët tjerë aktual 
trigerues për vazhdimin e stresit dhe të mundësohen edhe bisedime për të njëjtit, duke i vënë 
në pozitë të faktorëve aktiv. Kjo që u tha më lartë, do ta reduktonte ndjenjën e pafuqisë dhe do 
të kishte ndikime lehtësuese për mundësinë e fillimit të procesit të psiko – terapisë.

Shfrytëzimi i teknikave për ballafaqim dhe fuqizim të kapaciteteve personale përmes tekni-
kave siç janë rrëfimi, muzika, arti, vallëzimi, paraqesin metoda alternative, të cilat gjithashtu 
mund ta lehtësojnë procesin e implementimit të metodave psiko – terapeutike.

Inkorporimi i shërbimeve për trajtime psiko – terapeutike në një hapësirë me programet 
psiko – sociale të cilat po realizohen, mund të paraqes momentin i cili ndihmon në drejtim të 
tejkalimit të stigmës që me vete e bartë çdo lloj i kërkesës, përkatësisht pranimin e ndihmës dhe 
përkrahjes psikologjike – psikiatrike. Përkatësisht, kontrollimi i mjedisit si hapësirë për aktivitete 
grupore sociale për fëmijët, për shembull, të moshuarit (prindërit) më me lehtësi do të pranonin 
participimin e tyre në këto aktivitete. Në aktivitetet e tilla grupore, do të ndërlidhen edhe kon-
sultimet individuale lidhur me fëmijët e tyre, dhe në fund do të mundësohet edhe kontraktimi i 
konsultimeve individuale vetëm me prindërit. Kyçja e personave të moshuar në trajtimet psiko 
– terapeutike ka një rëndësi të madhe, për shkak të faktit se shëndeti mental dhe mirëqenia e 
prindërve paraqet një faktor protektiv për fëmijët, në veçanti për fëmijët të cilët ballafaqohen me 
trauma dhe të cilët kanë probleme mentale. Shëndeti mental i personave të moshuar, gjithashtu 
është faktor protektiv edhe për mirëmbajtjen e familjes dhe për adaptimin e lehtësuar në suaza 
të kulturës së re në të cilën ata vijnë.

Aktivitetet psiko – sociale, psiko – edukimi, këshillimi dhe psiko – terapia në dy kampet, në 
veçanti me personat e moshuar, fare nuk ekziston si aktivitet.

Modelet psiko – terapeutike, të cilët duhet të mundësohen në dy kampet duhet të përfshi-
jnë mundësitë për psiko – terapi individuale, familjare dhe grupore, intervenimet parandaluese, 
kurse për rastet e simptomave të shprehura të çrregullimeve psikiatrike (ÇSPT, anksioziteti, 
depresioni) nevojitet që të sigurohet edhe trajtimi psikiatrik medikamentoz. 
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Qëllimet e qasjes psiko - terapeutike: 
1. impelementimi i sigurisë dhe mbrojtjes 
2. integrimi i individit dhe i familjes në kontekstin e ri kulturor 
3. ri definimi i identitetit individual, duke përfshirë akulturimin dhe përfitimin e af-

tësive të reja për ballafaqim, zgjidhjen e problemeve dhe të konflikteve, aftësitë 
kompetative. 

Në qasjen psiko – terapeutike të punës me refugjatët, në veçanti janë të rëndësishme 
teknikat e:

• ventilimit, 
• desenzititivizimit, 
• relaksimit dhe 
• rikonstruktimit kognitiv,

еdhe atë si për fëmijët, adoleshentët, ashtu edhe për personat e moshuar. 
Këto teknika kanë qëllime të dyfishta, shërimin përmes rrëfimit (ventilimi) luan një rol të 

rëndësishëm për individin, megjithatë zbatimi i teknikave në suaza të grupit, është me rëndësi 
edhe për vet grupin, për arsye se çdonjëri ka njohuri se nuk është i vetmuar në këtë proces, por 
se edhe individët tjerë po ballafaqohen me probleme të njëjta ose me probleme të ngjashme, 
dhe kjo ndihmon edhe për ofruesit e ndihmës të cilët me lehtësi e kuptojnë kulturën, i njoftojnë 
klientët dhe më lehtë i shfrytëzojnë teknikat e intervenimit. Në situatat kur klientët ballafaqohen 
me simptoma më të shprehura të ÇSPT, anksiozitetin dhe depresionin, është me rëndësi që pa-
ralelisht me intervenimet grupore të realizohet edhe psiko – terapia individuale.

Me aktivitetet grupore, mundësohet edhe orientimi dhe edukimi për kulturën e re dhe jetën 
e përfshirë në të njëjtën, dhe me këtë zvogëlohen dallimet kulturore, si dhe dallimet në mes 
gjeneratave, që krijohen në mes prindërve dhe fëmijëve, në veçanti për shkak të faktit se fëmijët 
më me lehtësi adaptohen në suaza të kulturës së re. Është me rëndësi që të dhënat relevante 
kulturore, të ndahen në mënyrë reciproke, edhe përskaj faktit se numri më i madh i refugjatëve 
nuk janë kërkues të azilit në Republikën e Maqedonisë. Përkatësisht, këto informacione mund të 
jenë të dobishme, me qëllim që të zvogëlohet anksioziteti lidhur me pasigurinë për të ardhmen 
e tyre.

Duhet të theksohet fakti se me rëndësi të veçantë është trajtimi në kohë (i hershëm) psiko 
– terapeutik i fëmijëve që manifestojnë simptoma të ÇSPT, anksiozitetit depresionit, çrregulli-
meve mentale për nga aspekti i vëmendjes, sjelljes etj., si dhe parandalimi i pasojave sukcesive 
në formë të çrregullimeve të shumta dhe afatgjate mbi shëndetin mental gjatë jetës. 

Rekomandime për kreatorët e programeve
1. Konsultime me profesionistët – psikologët, psikiatri, punonjësit social, edukatorët, ju-

ristët dhe etj., para planifikimit të aktiviteteve me fëmijët, adoleshentët, prindërit.
2. Të merren parasysh legjislativët dhe normat juridike që kanë të bëjnë me imigrimet, 

refugjatët si dhe me adaptimet e tyre në lidhje me përditshmërinë e refugjatëve, që 
gjenden në shtetin tonë.

3. Sigurimi i ndihmës mjekësore dhe sociale, i cili tani më ekziston si i tillë, megjithatë të 
mundësohen edhe programe parandaluese, siç janë ndihma dhe përkrahja psikologjike 
dhe trajtimet psikiatrike.

4. Të mbahet llogari që familja të mbetet së bashku dhe të mundësohet privatësia krahas 
familjeve tjera që arrijnë, si dhe krahas refugjatëve që vijnë individualisht.

5. Gjatë vlerësimit të gjendjes së refugjatëve, të mbahet llogari se përjetimet e ngjarjeve 
traumatike mund të shkaktojnë ndryshime ose distorzione mbi kujtesën dhe në këtë 
mënyrë diskrepancat në historitë personale të mos vërehen menjëherë si devijime nga 
e vërteta.
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Konkluzion
Konsiderojmë se për mbrojtjen dhe për avancimin e shëndetit mental të refugjatëve, është 

i domosdoshëm:
Sigurimi i qendrave psikologjike – psikiatrike për trajtimin e çrregullimeve psikike që janë 

të pranishme te një pjesë e refugjatëve (para se gjithash ÇSPT, anksioziteti dhe depresioni), si 
dhe për parandalimin e çrregullimeve mentale te e gjithë popullata e refugjatëve, me theks të 
veçantë te fëmijët.

Qendrat duhet të sigurojnë:
1. Trajtimin e refugjatëve i cili do të përfshinte: 

1.1. Këshillime individuale dhe psiko - terapi, për adoleshentët dhe për personat e 
moshuar, me qëllim që të çlirohen simptomat post traumatike, të zhvillohet me-
kanizmi për ballafaqim, të rikthejnë vetëbesimin;

1.2. Këshillime grupore dhe psiko - terapi, për adoleshentët dhe për personat e mosh-
uar, me qëllim që të njoftohen, të rikthejnë vetëbesimin, të fuqizohet kohezioni 
midis refugjatëve;

1.3. punëtori psikologjike për fëmijët, për ballafaqim me vështirësitë psikologjike dhe 
për relaksim;

1.4. Terapi familjare, në pajtim me kulturën e tyre, me qëllim që ti kuptojnë ata anëtarë 
të cilët ballafaqohen me simptoma post traumatike, dhe ti kuptojnë ata anëtarë 
që janë viktima sekondare dhe të cilët në mënyrë të drejtpërdrejtë nuk janë të 
ekspozuar në ngjarjet më serioze post traumatike;

1.5. Terapi jo verbale me përdorimin e teknikave përmes artit, relaksimit, lëvizjeve;
1.6. Punëtori për orientim kulturor me kulturën me të cilën duhet të ballafaqohen;
1.7. Punëtori për përvetësimin e aftësive me qëllim që të lehtësohet punësimi i tyre në 

të ardhmen;
1.8. Sipas nevojës të mundësohet edhe trajtimi psikiatrik medikamentoz për fëmijët, 

adoleshentët dhe për personat e moshuar, të cilët karakterizohen me simptoma të 
shprehura të PTSR, anksiozitet dhe depresion.

2. Përkrahja psikologjike e profesionistëve të kyçur në punën me refugjatët, që të do të 
përfshinte:

2.1. Trajnimi i të gjithë personave të cilët janë për përkrahje edukative dhe sociale, 
që ti detektojnë shenjat e traumës dhe tu mundësohet zhvillimi i aftësive për të 
ofruar ndihmë;

2.2. Trajtimi përkatës psiko – terapeutik për profesionistët e kyçur në procesin e ofrimit 
të ndihmës për refugjatët, me qëllim të tejkalimit të stresit të tyre nga puna e tillë 
dhe parandalimin e sindromës së djegies. 

Rekomandime për lokacionin e qendrave

1. Qendrat e këtilla, duhet të lokalizohen për nga aspekti hapësinor në punktet tani më 
ekzistuese për përkrahje psiko – sociale, dhe me këtë do të lehtësohet funksionimi i 
tyre dhe do të kontribuohet për zvogëlimin e stigmës në mesin e refugjatëve.

Shkup, 26. 09. 2016
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Aneksi 3:  Pasqyra e vizitave dhe e aktiviteteve të Mekanizmit Parandalues Na-
cional gjatë vitit 2016

- vizita parandaluese

- vizita në suaza të projektit

- aktivitete vendore dhe ndërkombëtare

Data Vendi Aktiviteti Pjesëmarrës Organizatorë

22.02.2016 Tabanoc Vizita e Qendrës së përkohshme 
transitore “Tabanoc”

AP - MPN, Ombudsmani 
Spanjë, Ombudsmani
Shqipëri

MPN

13-15.04.2016 Ohër Punëtoria “Procedurat e standardizuara 
operative për veprim me kategorinë e 
personave të cenuar”

MPN, institucione 
shtetërore, organizata 
joqeveritare dhe 
ndërkombëtare

Sektori për azile 
dhe Ministria e 
punëve të 
brendshme

05.05.2016 Shkup Vizita të jashtëzakonshme INK – ENK 
“Idrizovë”

MPN MPN

09/10/11.05.2016 Prishtinë, 
Kosovë

Trajnimi  „Fuqizimi i aftësive për 
monitorim të burgjeve për personat e 
mitur në R. e Shqipërisë, R. e Kosovës 
dhe në R. e Maqedonisë”

Institucionet rajonale të  
Ombudsmanëve dhe 
Organizatat rajonale jo 
qeveritare

Matra KoPROL, 
Ministria e 
punëve të 
jashtme të 
Holandës

16.05.2016 Gjevgjeli Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Vinojug”

MPN MPN 

17.05. 2016 Shkup Vizita e rregullt e Qendrës e Pranimit të 
Azilkërkuesve

MPN MPN 

20.05.2016 Tabanoc Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Tabanoc

MPN MPN 

23.05.2016 Gjevgjeli Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore 
“Vinojug”

MPN MPN 

26. 05. 2016 Shkup Vizita e rregullt e Qendrës për Pranimin 
e Shtetasve të Huaj

MPN MPN 

31.05. 2016 Gjevgjeli Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore 
“Vinojug”

MPN MPN 

03. 06.2016 Tabanoc Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore 
“Tabanoc”

MPN MPN 

10. 06. 2016 Gjevgjeli Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Vinojug”

MPN MPN 

23/25/27.06.2016 Demir Kapi Vizita e IP Enti special “Demir Kapi” MPN me përfaqësuesin e
Shoqatës së psikiatërve të 
RM-së

MPN 

28.06.2016 Paris, 
Francë

Konferenca për “Mbrojtjen e fëmijëve 
refugjat”

MPN Ombudsman 
institucionet dhe 
Organizatat ndërkombëtare

Këshilli i 
Evropës  

01.07.2016 Gjevgjeli Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Vinojug”

MPN MPN 

08.07.2016 Tabanoc Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore  “Tabanoc”

MPN MPN 

14.07.2016 Berovë Vizita e rregullt e SP KP “Berovë” MPN me përfaqësuesin e 
Shoqatës për të drejtën 
penale dhe kriminologji

MPN 

15.06.2016 Resnjë Vizita e rregullt e SP KP “Resnjë” MPN me përfaqësuesin e 
Shoqatës për të drejtën 
penale dhe kriminologji

MPN 

22.07.2016 Tabanoc Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Tabanoc”

MPN MPN 

27.07.2016 Gjevgjeli Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Vinojug”

MPN MPN 

29.07.2016 Tabanoc Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Tabanoc”

MPN MPN 

04.08.2016 Gjevgjeli Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Vinojug”

MPN MPN 

05.08.2016 Shkup Vizita e Qendrës për Pranimin e 
Shtetasve të Huaj “Gazi Babë”

MPN MPN 
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10.08.2016 Tabanoc Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Tabanoc”

MPN MPN 

12.08.2016 Shkup Vizita e Qendrës për Pranimin e 
Shtetasve të Huaj “Gazi Babë”

MPN MPN 

16.08.2016 Shkup Vizita e Qendrës për Pranimin e 
Shtetasve të Huaj “Gazi Babë”

MPN MPN 

18.08.2016 Tabanoc Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Tabanoc”

MPN MPN 

22.08.2016 Shkup Vizita e Qendrës për Pranimin e 
Shtetasve të Huaj “Gazi Babë”

MPN MPN 

23/24.08.2016 Veles Trajnimi  „Procedurat e standardizuara 
operative për Qendrën për Pranimin e 
Shtetasve të Huaj”

MPN, Institucione 
shtetërore, Organizata 
ndërkombëtare

IOM

24.08.2016 Gjevgjeli Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Vinojug”

MPN MPN 

01/02/05/06/13.0
9.2016

Shkup Vizita e rregullt në INK – ENK “Idrizovë” MPN në bashkëpunim me 
disa Shoqata

MPN 

22.09.2016 Shkup Vizita sukcesive e Qendrës për 
Pranimin e Shtetasve të Huaj “Gazi 
Babë”

MPN MPN 

23.09.2016 Gjevgjeli Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Vinojug”

MPN MPN 

28.09.2016 Gjevgjeli Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Vinojug”

MPN MPN 

06.10. 2016 Shkup Vizita e rregullt e SP KP“Çair” MPN MPN 
10-12.10.2016 Vjenë, 

Austri
Konferenca e Rrjetit Juglindor evropian 
të MKP “Entet për përkujdesjen e 
personave të moshuar”

MPN, Institucione 
ndërkombëtare të 
Ombudsmanëve

OSBE/ODIHR

12.10.2016 Tabanoc Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Tabanoc”

MPN MPN 

13.10.2016 Gjevgjeli Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Vinojug”

MPN MPN 

14.10.2016 Shkup Vizita e Qendrës për Pranimin e 
Azilkërkuesve

MPN MPN 

17.10.2016 Gjevgjeli Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Vinojug”

MPN MPN 

28.10.2016 Shkup Vizita sukcesive e Qendrës për 
Pranimin e Azilkërkuesve

MPN MPN 

03/04.11.2016 Ohër Konferenca rajonale “Qasja deri te e 
drejta e azilit”

MPN, Institucione rajonale 
të Ombudsmanëve 
Organizata ndërkombëtare 
jo qeveritare

MPN i UNHCR

08.11.2016 Shkup Vizita e Qendrës për Pranimin e 
Azilkërkuesve

MPN MPN

22-24.11.2016 Rabat, 
Maroko

Konferenca në temën “Fëmijët në 
lëvizje”

MPN, Institucione të 
Ombudsmanëve 
Organizata ndërkombëtare

AOM

25.11.2016 Tetovë Vizita e rregullt e SP KP “Tetovë MPN me përfaqësuesin e 
Shoqatës së juristëve të 
rinj dhe Shoqatës për të 
drejtën penale dhe 
kriminologji

MPN

29/30.11.2016 Zagreb, 
Kroaci

Konferenca me rastin e 10 vjetorit të 
OPKAT

Institucione rajonale të 
Ombudsmanëve

Ombudsman i 
Kroaci

29.11. 2016 Tabanoc Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Tabanoc”

MPN MPN 

30.11.2016 Gjevgjeli Vizita e rregullt e Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Vinojug”

MPN MPN 

02.12.2016 Kriva 
Pallankë

Vizita e rregullt e SP KP “Kriva 
Pallankë”

MPN me përfaqësuesin e 
Shoqatës së juristëve të 
rinj dhe Shoqatës për të 
drejtën penale dhe 
kriminologji

MPN 

08/09.12.2016 Gjenevë, 
Zvicër

Konferenca „Fëmijët në lëvizje” Institucione të 
Ombudsmanëve 
Organizata ndërkombëtare

UNHCR

12.12.2016 Gjevgjeli Vizita e rregullt e SP KP “Gjevgjeli” MPN me përfaqësuesin e 
Shoqatës së juristëve të 
rinj dhe Shoqatës për të 
drejtën penale dhe 
kriminologji

MPN
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13/14.12.2016 Beograd, 
Serbi

Konferenca në temën „Mbrojtja  e të 
drejtave të njeriut për emigrantët 
dhe refugjatët – qasje 
parandaluese”

MPN, Institucione rajonale 
të Ombudsmanëve 
Organizata ndërkombëtare

Ombudsmani 
Serbi

26/27.12.2016 Strugë Vizita sukcesive në INK – ENK të 
llojit të hapur “Struga”

MPN në bashkëpunim me 
disa shoqata  

MPN 

28.12.2016 Strugë Vizita e rregullt e SP KP“Struga” MPN MPN 
28.12.2016 Strugë Vizita e rregullt e SP MK “Frangovë” MPN me përfaqësuesin e 

Shoqatës së Juristëve të 
Rinj

MPN 
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Aneksi 4: Lista e bashkëpunëtorëve të jashtëm

1. Prof. Dr. Tërpe Stojanovski – Shoqata për të Drejtën Penale dhe Kriminologji;
2. Prof. Dr. Stojanka Mirceva – Shoqata për të Drejtën Penale dhe Kriminologji;
3. Ass. Dr. Goran Pavlovski – Shoqata për Mjekësi Gjyqësore pranë Shoqatës Maqedonase 

të Mjekëve të Republikës së Maqedonisë;
4. Prof. Dr. Verica Poposka – Shoqata për Mjekësi Gjyqësore pranë Shoqatës Maqedonase 

të Mjekëve të Republikës së Maqedonisë;
5. Velka Lukiq, Shoqata e Infermiereve të Mjekësisë, Teknikëve dhe Akushereve të Re-

publikës së Maqedonisë;
6. Mr. Aleksandra Coneva – Shoqata e Punonjësve Social të Qytetit të Shkupit; 
7. Ass. Dr. Vlladimir Ilievski – Shoqata e Punonjësve Social të Qytetit të Shkupit;
8. Dr. Stojan Bajraktarov – Shoqata e Psikiatërve të Republikës së Maqedonisë;
9. Dr. Vlladimir Ortakov – Shoqata e Psikiatërve të Republikës së Maqedonisë;
10. Prof. Dr. Dimitar Bonevski– Shoqata e Psikiatërve të Republikës së Maqedonisë;
11. Prof. Dr. Liljana Ignjatova – Shoqata e Psikiatërve të Republikës së Maqedonisë;
12. Dr. Andromahi Naumovska – Oda e Psikologëve të Republikës së Maqedonisë;
13. Jasmin Rexhepi – Shoqata civile “Legis”;
14. Svetllana Koseva – Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj;
15. Martina Martinova – Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj;
16. Nazif Avdi – Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj;
17. Jasna Orovçanec Arangjeloviq – Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj;
18. Aleksandra Cvetanovska – Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj;
19. Goce Kocevski – Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj.


