
 

 

LËNDA: Raport i veçantë për gjendjet në Qendrën pranuese-transitore 

,,Tabanoc’’ 

 

Konform nenit 31-a të Ligjit për avokatin e popullit (,,Gazeta zyrtare e RM-së’’ 

nr. 60/03, 114/2009, 181/2016 dhe 189/2016), përveç kompetencave të tjera, Avokati 

i popullit-Mekanizmi parandalues nacional, ka autorizime për të monitoruar se a 

respektohen dhe mbrohen të drejtat kushtetuese dhe ligjore të personave në organet, 

organizatat dhe institucionet në të cilat kufizohet liria e lëvizjes.  

Avokati i popullit si Mekanizëm parandalues nacional ka mandat të përcaktuar 

nga Protokolli fakultativ ndaj Konventës kundër torturës dhe llojeve tjera të trajtimit 

brutal, jonjerëzor dhe nënçmues, i cili mundëson kryerjen e vizitave në vendet e 

privimit të lirisë dhe vendet e ndalimit dhe përmes inspektimit në kushtet materiale dhe 

trajtimin, t’i identifikojë rreziqet me qëllim të parandalimit të torturës dhe llojeve tjera të 

trajtimit brutal, jonjerëzor dhe ndëshkues. 

  Si në vitin e kaluar, ashtu edhe gjatë rrjedhës së vitit 2017, ekipi i Mekanizmit 

parandalues nacional vazhdoi të vizitojë dhe monitorojë Qendrat pranuese-transitore 

Vinojug dhe Tabanoc, si dhe Qendrën për pranimin e të huajve në Gazi Babë dhe 

Qendrën për pranimin dhe strehimin e azilkërkuesve në Vizbeg. 

Qëllimi i vizitave të kryera është të bëhet këqyrje në kushtet materiale dhe 

kapacitetet strehuese në të cilat vendosen refugjatët/emigrantët dhe të bëhen 

përpjekje drejt përmirësimit të sistemit për mbrojtje juridike të personave refugjatë dhe 

për realizim të papenguar të të drejtave të tyre të garantuara. 

Në Qendrën pranuese-transitore ,,Tabanoc’’, gjatë rrjedhës së vitit 2017, u 

realizuan disa vizita parandaluese, dhe atë më datën: 13.02.2017, 10.03.2017, 



14.03.2017, 05.05.2017, 22.06.2017, 18.07.2017, 25.08.2017, 26.09.2017, 

01.11.2017 dhe 26.12.2017. 

Vizitat u realizuan në bashkëpunim me organet dhe organizatat të cilat marrin 

pjesë në menaxhimin dhe funksionimin e Qendrës pranuese-transitore, me ç’rast ekipi 

i Mekanizmit parandalues nacional kishte inspektim të pepenguar në dokumentet e 

nevojshme, vendet ku vendosen emigrantët/refugjatët dhe kishte mundësi lirshëm të 

bisedojë me ta. 

 

1.Struktura dhe kompetenca funksionale e organeve dhe organizatave në 

Qendrën pranuese-transitore ,,Tabanoc’’. 

Nga vizitat e realizuara gjatë rrjedhës së vitit 2017, ekipi i Mekanizmit 

parandalues nacional konstatoi se edhe mëtej në Qendrën pranuese-transitore 

,,Tabanoc’’ janë të pranishme disa organe me kompetenca dhe funksione të ndara, të 

cilat përmes koordinimit të përbashkët marrin pjesë në udhëheqjen dhe menaxhimin 

e Qendrës. 

Edhe mëtej, roli bazë në udhëheqjen e Qendrës pranuese-transitore 

,,Tabanoc’’ mbetet në kompetenca të Ministrisë për punë dhe politikë sociale (MPPS), 

e cila në koordinim me Qendrën për menaxhim me kriza (QMK), kujdesen për 

funksionimin e përgjithshëm të Qendrës pranuese.  

Por, edhe përkundër faktit që Ministria për punë të brendshme ka rol primar në 

ruajtjen e sigurisë në Qendrën pranuese, megjithatë duke pasur parasysh aksionet e 

ndërmarra nga ana e MPB-së, MPN-ja konstatoi se ato ndërmarrin edhe rolin e 

udhëheqjes dhe menaxhimit të Qendrës. 

 Përgjegjësia për gjendjen shëndetësore të personave të vendosur në Qendër 

gjatë rrjedhës së vitit të kaluar ishte në ingerenca të Ministrisë për shëndetësi, ndërsa, 

gjatë rrjedhës së vitit 2017, kujdesi shëndetësor ishte siguruar nga ana e ekipit të 

mjekëve dhe infermiereve të cilët janë angazhuar për kryerjen e kësaj detyre nga ana 

e International Organisation of Migration (IOM). 

Nga vizitat e realizuara, ekipi i Mekanizmit parandalues nacional gjithashtu 

konstatoi se në Qendër janë të pranishme edhe organizata ndërkombëtare dhe 



shoqata të qytetarëve, të cilat përmes aktiviteteve  dhe kompetencave të  tyre 

kontribuojnë për organizim më të mirë të Qendrës transitore në drejtim të sigurimit të 

mbrojtjes së refugjatëve/emigrantëve në realizimin e të drejtave të garantuara dhe 

plotësimin e nevojave të tyre. 

Në Qendrën pranuese-transitore ,,Tabanoc’’, gjatë vitit 2017, me përfaqësues 

të tyre ishin të pranishme organizatat joqeveritare dhe ndërkombëtare në vijim: Zyra 

e Komisariatit të lartë për refugjatë (UNHCR), International Organisation of Migration 

(IOM), Shoqata maqedonase e juristëve të rinj (SHMJR), Porta e hapur –La strada, 

Organizata humanitare Legis, Komiteti i Helsinkut për të drejtat e njeriut i Republikës 

së Maqedonisë, Kryqi i kuq dhe Organizata ndërkombëtare joqeveritare për mbrojtje 

sociale SOS Fshati i fëmijëve Internacional. 

Krahas vitit të kaluar, ndërkaq si rezultat i numrit të zvogëluar të 

refugjatëve/emigrantëve, gjatë rrjedhës së vitit 2017 organet dhe organizatat e 

pranishme në Qendër punonin me orar të ndryshuar të punës. Gjegjësisht, të 

pranishëm gjatë 24 orëve në Qendër janë vetëm përfaqësuesit e Ministrisë për punë 

të brendshme, Ministrisë për punë dhe politikë sociale dhe Kryqit të Kuq të Republikës 

së Maqedonisë, ndërsa një numër më i madh i organeve dhe organizatave, 

përfaqësues të tyre në Qendër kanë vetëm gjatë ditës ose gjatë orëve të paraditës. 

Nga vizitat e kryera, Mekanizmi parandalues nacional konstatoi se, edhe 

përkundër numrit të zvogëluar të emigrantëve/refugjatëve të cilët qëndrojnë në 

Qendër, nuk ka ndryshime sa i përket përbërjes dhe numrit të personave të angazhuar 

në terren-përfaqësues të organeve, organizatave dhe shoqatave përgjegjëse për 

menaxhimin e Qendrës pranuese-transitore ,,Tabanoc’’. 

Sa i përket numrit të personave të angazhuar ndryshime kishte vetëm te 

përfaqësuesit e Ministrisë për punë të brendshme. Gjegjësisht, për shkak të 

përforëcimit të kontrollit dhe mbikëqyrjes në Qendër, në një periudhë të shkurtë të vitit 

2017, nga ana e MPB-së ishte angazhuar një numër plotësues i personave zyrtar. 

 

2. Gjendja numerike dhe struktura e refugjatëve/emigrantëve në Qendrën 

pranuese-transitore ,,Tabanoc’’ gjatë vitit 2017. 



Gjatë çdo vizite të kryer, MPN-ja monitoronte gjendjen numerike të 

refugjatëve/emigrantëve të cilët ishin vendosur në Qendrën transitore, si dhe 

strukturën e tyre sipas gjinisë dhe moshës dhe vendin e prejardhjes. Këto të dhëna 

ishin fituar si rezultat i bashkëpunimit dhe takimeve me Ministrinë për punë dhe politikë 

sociale, si organ i cili është kompetent për vëzhgimin e numrit të refugjatëve 

/emigrantëve të pranishëm në Qendër. 

Krahas vitit 2016, numri i refugjatëve/emigrantëve gjatë vitit 2017 është 

zvogëluar në mënyrë të konsiderueshme, dhe i ndryshëm gjatë secilës vizitë të 

realizuar, që vën në dukje hyrjen e reduktuar të refugjatëve/emigrantëve në territorin 

e RM-së, si dhe qëndrimin e shkurtë të tyre në qendrën transitore. 

Gjegjësisht, gjatë vizitave të kryera në katër muajt e parë të vitit 2017 

(13.02.2017, 10.03.2017, 14.03.2017) numri i refugjatëve/emigrantëve të cilët 

qëndronin në Qendrën pranuese-transitore ,,Tabanoc’’ ishte rreth 40. Gjatë vizitave të 

kryera gjatë periudhës së ardhshme të vitit (05.05.2017, 22.06.2017, 18.07.2017, 

25.08.2017), Mekanizmi parandalues nacional konstatoi se brenda periudhës së 

këtyre katër muajve, numri i personave në Qendër është afër 20. Ndërsa, në katër 

muajt e fundit të vitit 2017 (26.09.2017, 01.11.2017, 26.12.2017), numri i 

refugjatëve/emigrantëve të cilët qëndrojnë në Qendrën pranuese-transitore 

,,Tabanoc’’ është zvogëluar në mënyrë të konsiderueshme dhe në këtë periudhë 

numri i personave të cilët qëndrojnë në Qendër është rreth 10, përkatësisht, gjatë 

vizitës së fundit, të kryer më datën 26.12.2017, në Qendër qëndronin 12 

refugjatë/emigrantë. 

Gjendja numerike gjatë vizitave të kryera 

Data e vizitës së 

kryer 

Gjendja numerike 

13.02.2017 49 

10.03.2017 49 

14.03.2017 8 

05.05.2017 21 

22.06.2017 22 

25.08.2017 19 



26.09.2017 9 

01.11.2017 9 

26.12.2017 12 

 

   

Përveç gjendjes numerike, janë siguruar edhe të dhëna për përkatësinë gjinore, 

moshën, si dhe vendin e prejardhjes së refugjatëve/emigrantëve. 

Duke marrë parasysh strukturën e moshës së refugjatëve/emigrantëve të cilët 

qëndrojnë në Qendër, Mekanizmi parandalues nacional sidomos i përkushtohej 

analizës së trajtimit të personave të mitur.  

MPN konstatoi praktikë pozitive të përcaktimit të kujdestarit për çdo 

person të mitur i cili në Qendrën pranuese-transitore ,,Tabanoc’’ do të vjen pa 

shoqërues nga një prind ose një i rritur tjetër i cili është përgjegjës për kujdesin 

ndaj tij. Gjegjësisht, personave të mitur të pashoqëruar menjëherë pas ardhjes 

në Qendër u përcaktohet kujdestari nga radhët e punonjësve social të cilët janë 

në ndrim, përfaqësues të Ministrisë për punë dhe politikë sociale, konform 

Procedurave standarde operative për trajtimin e fëmijëve të pashoqëruar-të 

huaj. 

Nga të dhënat të cilat kanë të bëjnë me vendin e prejardhjes së 

refugjatëve/emigrantëve, Mekanizmi parandalues nacional konstatoi se në pjesën e 

parë të vitit, numri më i madh i personave të cilët kanë qëndruar në Qendër kanë 

prejardhje nga Siria, Iraku, Irani dhe Avganistani, ndërsa, në pjesën e dytë të vitit 

rrjedhës, në Qendrën transitore më së shumti kanë qëndruar persona të cilët rrjedhin 

nga Alzhiri, Pakistani dhe Libia. 

Së këtejmi, është karakteristik fakti që, refugjatët/emigrantët të cilët qëndrojnë 

në Qendër në pjesën e dytë të vitit rrjedhës, janë kryesisht persona të vetëm (nuk vijnë 

me familje) dhe janë kryesisht persona të gjinisë mashkullore. 

 

3. Gjendje të hasura në Qendrën pranuese-transitore ,,Tabanoc’’ gjatë vitit 

2017. 



Kërkesa për azil 

Gjatë vitit 2017, ka gjithsej 11 procedura për realizimin e të drejtës për azil të 

inicuara nga refugjatë/emigrantë të cilët kanë qëndruar në Qendrën pranuese- 

transitore ,,Tabanoc’’. 

Riatdhesim i realizuar më datën 9 shkurt të vitit 2017 

Konform kompetencave, Mekanizmi parandalues nacional realizoi vizitë në 

Qendrën pranuese-transitore ,,Tabanoc’’ e cila kishte për qëllim përcaktimin e 

gjendjes aktuale faktike në Qendër, si dhe vëzhgimin e mënyrës se si kryhet 

riatdhesimi, i realizuar më datën 9 shkurt të vitit 2017. 

Në procedurën për riatdhesim janë përfshirë 48 emigrantë/refugjatë, të gjithë 

të hasur në Qendër prej periudhës së mbylljes së të ashtuquajturës rutë ballkanike, 

përkatësisht me qëndrim më të gjatë se dhjetë-njëmbëdhjetë muaj. Në mesin e këtyre 

personave ka pasur edhe emigrantë të cilët kanë refuzuar ta lëshojnë Qendrën. 

Gjegjësisht, dy raste të foshnjeve, të lindura në territorin e Republikës së 

Maqedonisë, ndërkaq për të cilat akoma nuk është lëshuar Certifikatë nga libri amë 

për të lindur, si dhe një person i cili ka qenë në procedurë të bashkimit familjar me 

familjarët e tjerë të cilët gjenden në Gjermani, janë përfshirë gjithashtu në riatdhesimin 

e realizuar dhe janë detyruar ta lëshojnë Qendrën. 

Nga bisedat me përfaqësuesit e Ministrisë për punë të brendshme u njoftuam 

se në bazë të marrëveshjes së kontraktuar paraprakisht për riatdhesim ndërmjet 

Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë, më datën 09.02.2017, në orën 

3 dhe 30 minuta pas mesnate është zbatuar riatdhesimi ndaj 48 

emigrantëve/refugjatëve. Gjegjësisht, refugjatët e vendosur në Qendër, më datën 

08.02.2017, rreth orës 22:00, janë paralajmëruar që të përgatiten, për shkak se të 

njëjtit natën do të deportohen në Greqi. 

Përfaqësuesit e MPB-së nuk kishin informata se a ka pasur paraprakisht ndonjë 

procedurë juridike, përkatësisht se a janë miratuar për këta persona paraprakisht 

aktvendime për dëbim, konform Ligjit për të huaj. Në këtë rast, njoftuan se në Qendër 

nuk ka kurrfarë dokumentacioni në lidhje me riatdhesimin e personave, madje as nuk 



është përgatitur Shënim zyrtar, ndërkaq nuk kishin informata as se refugjatëve u janë 

lëshuar dokumente/aktvendime. 

Me qëllim të sigurimit të informatave të sakta në lidhje me mënyrën e zbatimit 

të riatdhesimit, Mekanizmi parandalues nacional, me shkrim në mënyrë zyrtare, kërkoi 

nga ministri për punë të brendshme dhe nga ministri për punë të jashtme, të dërgojnë 

dokumentacionin e plotë që i parapriu procedurës për riatdhesim. Dokumentet e 

kërkuara akoma nuk janë dërguar pranë Avokatit të popullit-Mekanizmit parandalues 

nacional.  

Nga bisedat të cilat ekipi i Mekanizmit nacional parandalues i realizoi me 

përfaqësuesit e Ministrisë për punë dhe politikë sociale dhe Qendrën për menaxhim 

me kriza, si dhe me përfaqësuesit e organizatave dhe shoqatave ndërkombëtare, të 

pranishme në Qendër, u konfirmua se riatdhesimi është kryer në orët e natës dhe se 

asnjë organ tjetër, dhe as organizatë, nuk janë njoftuar për riatdhesimin. Gjegjësisht, 

përfaqësuesit kanë marrë vesh në orët e mëngjesit për refugjatët e larguar nga 

Qendra. 

Në këtë rast, nga bisedat e realizuara është konstatuar edhe kjo se refugjatët 

janë njoftuar për largimin e tyre nga Qendra pranuese në drejtim të Republikës së 

Greqisë, vetëm disa orë para zbatimit të riatdhesimit. 

Mekanizmi parandalues nacional konsideron se zbatimi i procedurës së 

riatdhesimit e cila nuk është paraprirë nga një dokument formal që përcakton se 

pikërisht këta persona duhet ta lëshojnë territorin e Republikës së  Maqedonisë, 

pa paralajmërim me kohë të personave për riatdhesim, si dhe pa regjistrim në 

mënyrë formale të vet procedurës në procesverbalet zyrtare, paraqet shkelje të 

drejtpërdrejt të procedurës juridike dhe të të drejtave të njeriut.  

MPN rekomandon, procedurat për riatdhesim të realizohen konform 

procedurës ligjore, të evidentohen në procesverbalet zyrtare, dhe në këtë rast 

personat e përfshirë nga vet procedura për riatdhesim, me kohë të informohen 

për zbatimin e të njëjtës. 

Vizita grupore në Qendrën pranuese-transitore ,,Tabanoc’’ e realizuar më 14 

mars të vitit 2017. 



Gjatë rrjedhës së vitit 2017, Mekanizmi parandalues nacional realizoi edhe 
vizitë grupore në Qendrën pranuese-transitore ,,Tabanoc’’, i shoqëruar nga 
përfaqësues të Avokatit të popullit të Republikës së Shqipërisë dhe përfaqësues të 
Association of Mediterranean Ombudsman – АОМ, me qëllim të inspektimit të 
kushteve për qëndrim dhe trajtim të emigrantëve/refugjatëve të cilët qëndrojnë në këtë 
Qendër. 

Gjatë vizitës së Qendrës pranuese-transitore ,,Tabanoc’’ u bë inspektim i 

Qendrës në tërësi, duke përfshirë të gjithë kontejnerët e dedikuar për aktivitete 

sociale-edukative dhe kreative, si dhe kapacitetet strehuese, ndërkaq u zhvillua edhe 

bisedë me përfaqësuesit e organeve dhe organizatave të përfshira në këto aktivitete 

dhe bisedë me emigrantët /refugjatët. 

Në ditën e vizitës në Qendër qëndronin 40 emigrantë/refugjatë. 

Gjatë vizitës së realizuar, u bë inspektim në kuzhinën, magazinat për ruajtjen e 

ushqimit, ndërkaq u zhvillua edhe bisedë me përfaqësuesin e Kryqit të Kuq, i cili është 

përgjegjës për shpërndarjen e ushqimit në Qendër. 

Nga pasqyra e përgjithshme MPN-ja konsatoi se ushqimi në Qendër është 

në nivel të mjaftueshëm kvalitativ dhe kuantitativ. Në këtë rast, nuk janë 

anashkaluar as nevojat e personave të cilët kanë dietë të veçantë të ushqimit 

për shkak të rrethanave specifike shëndetësore. 

Vizita u realizua edhe në Qendrën për aktivitete edukative që është në 

organizim të Organizatës joqeveritare ndërkombëtare për mbrojtje sociale SOS Fshati 

i fëmijëve Internacional, ku u realizua edhe biseda me edukatorët. 

U vizitua edhe Qendra për aktivitete kreative-rekreuese në organizim të Portës 

së hapur-La Strada, ku gjithashtu u konstatua rezultati pozitiv. Në këtë Qendër, 

përfaqësuesit e La Stradës punojnë me të gjithë refugjatët/emigrantët të cilët 

vullnetarisht do të inkuadrohen në aktivitete, të cilat përfshijnë vizatimin, pikturimin, 

bërjen e bizhuterisë dhe sendeve të tjera. 

Nga bisedat e realizuara MPN konstatoi se edhe përkundër faktit që numri 

i personave të vendosur në Qendër është zvogëluar në mënyrë drastike, 

gjegjësisht, në ditën e vizitës në Qendër ishin të pranishëm vetëm 10 fëmijë, 

aktivitetet edukative dhe kreative-rekreuese nuk janë ndërprerë. Gjegjësisht, 



koha e më të rinjëve dhe e të gjithë personave të tjerë të interesuar, të vendosur 

në Qendër, edhe mëtej është animuar përmes punëtorive kreative, lojave 

edukative, mësimit të gjuhëve etj. 

 

Vizitë e papalajmëruar në mbrëmje në Qendrën pranuese-transitore 

,,Tabanoc’’ e realizuar më datën 22 qershor të vitit 2017. 

Gjatë vitit 2017, nga ana e ekipit të MPN-së u realizua edhe një vizitë e 

paparalajmëruar në mbrëmje në Qendrën pranuese-transitore ,,Tabanoc’’, e cila filloi 

në orën 19:45, përfundoi në orën 21:45. 

Vizita kishte për qëllim të përcaktojë situatën aktuale në Qendrën pranuese-

transitore dhe të shqyrtojë veprimet dhe trajtimin e organeve shtetërore ndaj 

refugjatëve/emigrantëve në Qendër. 

Gjatë kohës së vizitës, nga organet shtetërore ishin të pranishëm vetëm 

përfaqësuesit e Ministrisë për punë të brendshme (MPB) dhe të Ministrisë për punë 

dhe politikë sociale (MTSP), ndërsa nga organizatat ndërkombëtare dhe sektori 

joqeveritar ishin të pranishëm vetëm përfaqësuesit e Kryqit të Kuq të RM-së, të SOS 

Fshatit të fëmijëve dhe të ,,Portës së hapur - La strada’’. Ekipi i Mekanizmit 

parandalues nacional realizoi bisedë me përfaqësuesit e të gjitha këtyre organeve dhe 

organizatave. 

Gjatë kësaj vizite, MPN-ja konstatoi praktikë të inkorporuar të lëshimit në 

mënyrë selektive të refugjatëve/ emigrantëve me qëllim të qëndrimit të tyre në 

Qendrën pranuse-transitore. 

Gjegjësisht, gjatë kohës së vizitës janë vërejtur 9 persona të cilët ishin jashtë 

Qendrës. Pas bisedës së zhvilluar me këta persona, ekipi i Mekanizmit parandalues 

nacional konstatoi se bëhet fjalë për persona meshkuj të moshës prej 20 deri më 33 

vjet, të cilëve pjesëtarët e MPB-së nuk u kanë lejuar të qëndrojnë në Qendër, pa u 

dhënë sqarime për arsyet. Personat dhjetë ditë kanë qëndruar në afërsi të Qendrës 

dhe kanë fjetur në objekte të rënuara dhe të braktisura (shtëpi). Të njëjtit nuk ishin të 

interesuar për të paraqitur kërkesë për njohjen e të drejtës për azil në Republikën e 



Maqedonisë, por shprehën dëshirë të qartë që t’ju lejohet të qëndrojnë dhe flejnë në 

Qendrën pranuese-transitore. 

Në këtë rast, asnjëri nga përfaqësuesit e organeve dhe organizatave të 

pranishme në Qendër nuk u njoftua për arsyet për të cilat disa refugjatëve/emigrantëve 

nuk ju lejua qasje pranë Qendrës, madje as për kriteret në bazë të të cilave pjesëtarët 

e Ministrisë për punë të brendshme vendosin se cilët persona do të lëshohen të hyjnë 

dhe të qëndrojnë në Qendër. 

Si rezulltat i gjendjes së hasur në këtë mënyrë, ekipi i Mekanizmit parandalues 

nacional intervenoi pranë pjesëtarëve të Ministrisë për punë të brendshme, pas kësaj 

personat menjëherë u vendosën në Qendër. 

Ekipi i Mekanizmit parandalues nacional u rekomandon pjesëtarëve të 

MPB-së, në të ardhmen t’u lejojnë hyrje të gjithë refugjatëve/emigrantëve të cilët 

do të shprehin nevojë për të qëndruar në Qendër, ndërkaq në qoftë se për arsye 

të caktuara kjo nuk është e mundshme, me këta persona të veprohet konform 

procedurave të parashikuara me ligj për veprime me refugjatë dhe të huaj dhe 

të mos lejohet që këta persona të mosregjistrohen dhe të lihen ,,Vet me veten’’.  

 

Deportimi i emigrantëve/refugjatëve nga Qendra pranuese-transitore 

,,Tabanoc’’ realizuar më 16 korrik të vitit 2017. 

Ekipi i Mekanizmit parandalues nacional realizoi vizitë të paparalajmëruar në 

Qendrën pranuese-transitore ,,Tabanoc’’ me qëllim të analizës së pohimeve për 

deportim të dhunshëm të disa emigrantëve/refugjatëve të cilët janë vendosur në 

Qendër. 

Gjatë kohës së vizitës, me qëllim të mbledhjes së informatave më të sakta në 

lidhje me pohimet për deportimin e realizuar, u zhvilluan biseda me më shumë 

përfaqësues të organeve shtetërore (MPPS, QMK dhe MPB), si dhe me përfaqësues 

të organizatave ndërkombëtar dhe të sektorit joqeveritar (UNHCR, Legis, MYLA, Kryqi 

i Kuq, Komiteti i Helsinkut). 

Për mënyrën në të cilën është realizuar deportimi, Mekanizmi parandalues 

nacional, përveç bisedave dhe dokumenteve të marra zyrtare nga ana e kryeshefit të 



SP Sopot-MPB, u informua edhe përmes video-inçizimeve zyrtare të cilat i posedon 

Qendra për menaxhim me kriza. 

Gjegjësisht, dukshëm nga inçizimet, më datën 16.07.2017, në orët e hershme 

të mëngjesit, rreth orës 4:30-5:00, përfaqësuesit e MPB-së në QPT,,Tabanoc’’, të 

siguruar me veturë zyrtare policore xhip ,,Land Rover’’, lëshohen në zgjimin e 

paparalajmëruar të emigrantëve/refugjatëve, duke trokitur me shkopinj dhe me 

grushta në dyert e rimorkiove/kontenierëve në të cilët janë vendosur, me qëllim të 

transportimit të tyre drejt QPT,,Vinojug’’ dhe deportimit të mëtutjeshëm deri te kufiri 

me Republikën e Greqisë. 

Gjatë realizimit të aksionit, nga ana e përfaqësuesve të MPB-së janë përdorur 

edhe pranga (mjete për detyrim) për disa nga refugjatët/emigrantët. 

Si rezultat i aksionit të kryer në këtë mënyrë, në orët e mëngjezit nga Qendra 

pranuese-transitore ,,Tabanoc’’ janë deportuar 13 emigrantë/refugjatë, të gjithë të 

vendosur në Qendër. 

Sipas dokumenteve zyrtare të MPB-së, në të cilat ekipi i MPN-së bëri këqyrje, 

si dhe nga bisedat e realizuara me Kryeshefin e SP Sopot - MPB, bëhet fjalë për 

aksion të organizuar të deportimit të personave të cilët vullnetarisht kanë kërkuar të 

deportohen në Greqi, ndërkaq pjesë e aksionit ka qenë edhe një grup i vogël i 

emigrantëve/refugjatëve të cilët janë gjetur brenda dhe rreth kampit, ndërkaq për të 

cilët përfaqësuesit e MPB-së tashmë një kohë të gjatë kanë vërejtur se janë 

,,problematik’’. 

Nga informatat të cilat MPN-ja i pranoi nga përfaqësuesit e tjerë të Qendrës, 

vetëm emigrantët/refugjatët të cilët janë pjesë e familjes treanëtarëshe vullnetarishtë 

kanë kërkuar deportim në Greqi, ndërsa 10 personat e tjerë të deportuar nga kampi 

janë deportuar në mënyrë të detyrueshme. Pohimet e tilla mund të vërtetohen edhe 

nga mënyra në të cilën personat reaguan ndaj ,, thirjeve të pakëndshme’’ nga ana e 

personave zyrtarë të MPB-së, që mundeshte të shihet qartë nga video-inçizimet e 

kontrolluara. Gjegjësisht, refugjatët/emigantët ishin të hutuar, të befasuar dhe 

përpiqeshin të ikin nga policia, ndërkaq disa prej tyre edhe kanë arritur të ikin. 

Seksioni për mbrojtje në kuadër të Avokatit të popullit, me qëllim të sigurimit 

zyrtar  të video-shënimeve nga deportimi i realizuar (të cilët ishin dhënë paraprakisht 



për inspektim pranë Mekanizmit parandalues nacional), disa herë u drejtua pranë 

Qendrës për menaxhim me kriza, me kërkesë që t’i dërgohen video-shënimet nga 

kamerat zyrtare të Qendrës për menaxhim me kriza në Qendrën transitore ,,Tabanoc’’, 

si dhe sqarime tjera dhe informata të cilat do të kontribuonin për vërtetimin e gjendjes 

faktike për rastin e përmendur. 

Përveç kësaj, Avokati i popullit pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, 

dërgoi edhe Raport të veçantë për pengimin e punës së Avokatit të popullit. 

Përkundër kërkesave të shumta me shkrim pranë organeve qeveritare, 

video –shënimet për deportimin e realizuar në mënyrë të detyrueshme akoma 

nuk i janë dërguar për inspektim Avokatit të popullit, që paraqet pengim të 

drejtpërdrejtë të punës së Avokatit të popullit-Mekanizmit parandalues nacional. 

Së këtejmi, Mekanizmi parandalues nacional rekomandon të ndërpritet 

praktika e pengimit të punës së Avoktit të popullit-Mekanizmit parandalues 

nacional, ndërsa përfaqësuesit e organeve qeveritare të mundësojnë qasje të 

plotë dhe papengesa pranë të gjitha informatave të cilat kanë të bëjnë me 

trajtimin dhe veprimet ndaj emigrantëve/refugjatëve. 

Mekanizmi parandalues nacional, bëri këqyrje edhe në evidencat e SP Sopot 

ku këta persona kanë qenë të transferuar, ndërsa mëtutje, gjatë periudhës prej orës 

8:30 deri më orën 11:30, të transferuar nga SP Sopot deri më QPT,,Gjevgjeli’’. Ishte 

bërë këqyrje në Librin për ngjarjet e ditës, Librin për evidencë të përdorimit të mjeteve 

për detyrim, si dhe në Librin për evidencë të personave të arrestuar. 

Nga inspektimi i kryer në evidencat e SP Sopot, MPN-ja konstatoi se, 13 

personat e transferuar/deportuar  janë evidentuar vetëm në Librin për ngjarje të 

ditës, por jo edhe në librat për evidentimin e përdorimit të mjeteve për detyrim 

edhe për personat e arrestuar, edhe përkundër faktit që personat janë arrestuar 

në stacionin policor, ndërsa gjatë aksionit janë përdorur edhe shkopinj dhe 

pranga. 

MPN-ja rekomandon udhëheqje në mënyrë konsistente të librave për 

evidencë, për shkak se evidenca duhet të pasqyrojë gjendjen faktike, dhe jo të 

jep ,,pasqyrë të rrejshme’’ për veprimet e kryera dhe ngjarjet. 



MPN-ja konsideron se mënyra e tillë e deportimit të detyrueshëm të 

personave në kushte kur nuk janë të njoftuar për deportimin, dhe në këtë rast i 

njëjti edhe nuk është evidentuar në mënyrë përkatëse në dokumentet zyrtare, 

është e papranueshme dhe çon drejt trajtimit nënçmues dhe degradues nga ana 

e zyrtarëve policorë. 

Së këtejmi, MPN-ja rekomandon që gjatë zbatimit të deportimit të 

respektohet procedura e parashikuar me ligj, të udhëhiqet evidenca përkatëse 

për të njëjtin, ndërsa personat  të cilët janë përfshirë me deportimin, me kohë të 

njoftohen për deportimin e realizuar. 

Liria e lëvizjes e kufizuar-gjendje e hasur më datën 26.12.2017. 

Mekanizmi parandalues nacional gjatë bisedës me përfaqësuesit e Ministrisë 

për punë të brendshme morri informatë zyrtare se liria e lëvizjes e 

refugjatëve/emigrantëve të cilët janë të vendosur në Qendër u është kufizuar. 

Gjegjësisht, personat të cilët janë regjistruar dhe vendosur në Qendrën 

pranuese-transitore ,,Tabanoc’’ kanë mundësi për dalje jashtë Qendrës, për arsye 

personale, ekskluzivisht në dy termine të caktuara të ditës, dhe atë në periudhë prej 

orës 9-12 paradite dhe prej orës 15-17 pasdite. 

Trajtimi i tillë nënkupton kufizim të lirisë së lëvizjes me kohëzgjatje prej 19 orëve 

gjatë ditës dhe natës. 

Sipas Mekanizmit parandalues nacional, kufizimi i lirisë së lëvizjes së 

personave është i papranueshëm, sidomos në kushte kur të njëjtit janë 

vendosur sipas vullnetit të tyre në Qendrën pranuese për përkujdesje të 

refugjatëve/emigrantëve, dhe për këto arsye rekomandojmë që praktika e tillë 

urgjentisht duhet të ndërpritet.  

                                                              AVOKATI I POPULLIT 

                                                                       Ixhet Memeti 


