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Të nderuar, 

Para Jush keni Raportin vjetorë të tetin me radhë të Avokatit 
të popullit – Mekanizimi parandalues nacional, i cili është një 
prezantim i aktiviteteve të ndërmarra në suaza të mandatit të 
përcaktuar për parandalimin e akteve të torturës dhe të llojeve 
të tjera të sjelljes ose veprimit të vrazhdët dhe jo njerëzorë ose 
nënçmuese në vendet e privimit nga liria dhe në vendet e për-
caktuara për ndalime. 

Gjendjet e konstatuara, pas vizitave të realizuara paranda-
luese nga ana e ekipit të Mekanizmit parandalues nacional, si 
dhe pas rekomandimeve të drejtuara, paraqesin një indikatorë të 
qartë për nevojën e zmadhimit të përkushtimit dhe të orvatjeve 
plotësuese të pushtetit në drejtim të përmbushjes së obligimeve të ndërmarrja me ratifi kimin 
e Konventës kundër torturës dhe protokollit fakultativ përcjellës të Konventës.

Në këtë drejtim, edhe një herë dua ti përkujtoj organet kompetente se tortura paraqet 
shkelje serioze të drejtave fondamentale të njeriut dhe kërcënim parimet dhe vlerat demokra-
tike të çdo shoqërie, për këtë arsye edhe orvatjet për luftën kundër torturës dhe zero toler-
anca në rastet e ekzistimit të saj, nuk duhet të jenë vetëm të karakterit deklarativ.

Prej këtu, ndërmarrja e masave dhe aktiviteteve për mënjanimin në kohë të rreziqeve 
të identifi kuara që mund të rezultojnë me manifestimin e torturës dhe të llojeve të tjera të 
sjelljeve ose dënimeve jonjerëzore ose degraduese, në vendet e përcaktuara për privim nga 
lirua dhe për ndalimin e personave, nuk mundet dhe nuk guxon të durojë prolongime, në 
veçanti jo me arsyetimet se shteti nuk ka siguruar mjete të mjaftueshme fi nanciare.

Avokati i popullit – Mekanizmi parandalues nacional do të vazhdojë edhe më tej që ti 
përcjellë gjendjet në vendet e përcaktuara për privim nga liria dhe në vendet e përcaktuara 
për ndalime, në pajtim me mandatin dhe kompetencat e përcaktuara me Ligjin për Avokatin 
e popullit, me qëllim të sigurimit të respektimit të plotë të dinjitetit njerëzorë dhe të veprimit 
human me personat që janë të privuar nga liria.

                                                                          AVOKATI I POPULLIT
                                                                                  Ixhet Memeti                                                                                  Ixhet Memeti
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AUTORIZIMET DHE 
AKTIVITETET E 
MEKANIZMIT 

PARANDALUES 
NACIONAL 

Autorizimet dhe mandati i Mekanizmit paranda-
lues nacional

Ndalesa formale absolute e torturës dhe të formave të tjera të sjelljes së 
vrazhdët dhe jonjerëzore, pason nga miratimi i Konventës së KB kundër torturës 
dhe të veprimeve ose të dënimeve tjera të vrazhda dhe jo njerëzore ose de-
graduese nga viti 1948. Me qëllim të fuqizimit të mbrojtjes dhe parandalimit të 
torturës në institucionet dhe marrë në përgjithësi në vendet në të cilat janë të 
akomoduar personat e privuar nga liria, nga ana e Kuvendit të përgjithshëm të 
KB në mënyrë plotësuese u miratua Protokolli fakultativ përcjellës i Konventës së 
KB kundër torturës (OPKAT), i cili hyri në fuqi në vitin 2006.

Neni 4 i Protokollit fakultativ, parashikon që çdo shtet nënshkrues i Protokol-
lit, duhet ti lejojë vizitat në vendet e përcaktuara për privim nga liria, kurse neni 
17 e obligon çdo shtet nënshkrues i Protokollit, që të themelojë mekanizmin 
parandalues nacional të pavarur me qëllim të parandalimit të torturës në nivel 
shtetërorë.

Gjatë veprimit në këtë drejtim, gjatë vitit 2008, Republika e Maqedonisë së 
Veriut e ratifi koi Protokollin fakultativ përcjellës të Konventës kundër torturës dhe 

1
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me Ligjin për ratifikim e emëroi Avokatin e popullit që të veprojë si Mekanizëm 
parandalues nacional dhe me këtë e morri përsipër obligimin për luftën gjithëpërf-
shirëse kundër torturës dhe zero tolerancë në raste të manifestimit të saj. 

Prej këtu, gjatë vitit 2009, me ndryshimet e Ligjit për Avokatin e popullit, në 
suaza të Avokatit të popullit u formua seksioni i posaçëm – Mekanizmi parandalues 
nacional, detyra themelore e të cilit është parandalimi nga tortura dhe nga veprime 
ose dënimet tjera të vrazhda, jo njerëzore ose degraduese, që filloi të punojë në 
muajin mars të vitit 2011. 

Kompetencat e këtij seksioni, në suaza të Avokatit të popullit janë që me 
rregull ti hulumtojë veprimet ndaj personave të privuar nga liria, të dorëzojë re-
komandime deri te organet relevante me qëllim të pengimit të torturës dhe të 
formave tjera të veprimit jo njerëzorë, si dhe të parashtrojë propozime dhe shqyr-
time në lidhje me legjislativin ekzistues ose legjislativin në fazë të përpilimit.  Në 
këtë kontekst, Mekanizimi parandalues nacional posedon autorizime për qasje të 
papenguar deri te të gjitha vendet e përcaktuara për privim nga liria, si dhe qasjen 
deri te informacionet që kanë të bëjnë me veprimin me personat dhe kushtet për 
privimin e tyre nga liria. 

Me qëllim të implementimit të sistemit të vizitave, funksioni elementarë të 
cilëve është pengimi i torturës, Mekanizmi parandalues nacional përpiloi edhe 
Rregulloren e posaçme për realizimin e parandalimit të torturës si dhe Metodologji-
në për mënyrën e realizimit të vizitave parandaluese të rregullta dhe sukcesive në 
vendet ku janë ose ku mund të akomodohen personat e privuar nga liria.

Në pajtim me Rregulloren për mënyrën e realizimit të parandalimit të tor-
turës, Mekanizmi parandalues nacional, vizitat i realizon në stacionet e policisë, 
në seksionet e përcaktuara për paraburgim dhe në seksionet e përcaktuara për 
personat e dënuar në suaza të institucioneve përmirësuese, institucionet edukative 
– përmirësuese, në spitalet e psikiatrisë si dhe në vendet tjera të përcaktuara për 
privim nga liria, si dhe në vendet jo zyrtare për të cilat do të fitohen informacionet 
se në ato vende persona privohen nga liria. 

Parashtrimi organizativ i Mekanizmit paran-
dalues nacional

Në pajtim me Ligjin për avokatin e popullit, Mekanizmi parandalues nacional 
funksionon në suaza të institucionit Avokati i popullit si ekip i posaçëm me kompe-
tenca qartë të përcaktuara për veprim në pajtim me Protokollin fakultativ përcjellës 
së Konventës kundër torturës.

Republika e Maqedonisë së Veriut, e ka ratifikuar Protokollin fakulta-
tiv përcjellës të Konventës kundër torturës, dhe me këtë ajo ka marrë përsipër 



AVOKATI I POPULLIT-
MEKANIZMIT PARANDALUES NACIONAL

13www. ombudsman.mk

obligimin që të sigurojë mjetet e nevojshme financiare në lidhje me ekipimin 
kadrovik të Mekanizmit parandalues nacional, si një prej parakushteve për funk-
sionimin e pa penguar dhe të suksesshëm të këtij mekanizimi. Por për shkak 
të raportit injorues të pushtetit, më shumë se tre vite Mekanizmi parandalues 
nacional, funksionoi pa asnjë të punësuar, problem ky i cili gjatë periudhës për të 
cilën po raportojmë u tejkalua dhe përfundimisht kah mesi i vitit 2018, Mekani-
zimi parandalues nacional ia doli me sukses që të ekipohet me ekipin që përfshin 
tre jurist, prej të cilëve një këshilltarë shtetërorë dhe dy këshilltarë për paran-
dalim të torturës dhe të veprimit ose dënimit tjetër të vrazhdët dhe  jo njerëzorë.

Në suaza të bashkëpunimit shumëvjeçarë me Zyrën e Komisarit të lartë për 
refugjatët, një pjesë e vizitave në vendet e përcaktuara për akomodimin dhe 
ndalimin e emigrantëve dhe të refugjatëve u realizuan nga ana e personave të 
angazhuar përkohësisht – realizues të projektit: “Përmirësimi i sistemit të mbro-
jtjes juridike në lidhje me azilin dhe natyralizimin”. 

Vizitat e realizuara parandaluese gjatë 
vitit 2018

Avokati i Popullit – Mekanizmi parandalues nacional, në suaza të mandatit 
dhe kompetencave të tij gjatë vitit 2018 vazhdoi me zbatimin dhe realizimin e 
obligimeve të cilat pasojnë nga Protokolli fakultativ përcjellës i Konventës kundër 
torturës të Kombeve të Bashkuara si dhe me përpjekjet për luftën kundër tor-
turës dhe me zero tolerancën  ndaj kësaj dukurie, në rastet e shfaqjes së saj.

Vizitat u realizuan pa paralajmërime paraprake nga ana e ekipit të MPN, 
në pajtim me Programin vjetorë të përpiluar më parë për realizimin e vizitave 
parandaluese.

Me qëllim të sigurimit të qasjes shumë disiplinore gjatë funksionimit, ekipi 
i Mekanizmit parandalues nacional gjatë realizimit të vizitave parandaluese an-
gazhoi bashkëpunëtorët e jashtëm, profesionistët nga fusha të ndryshme, nga 
organizata dhe shoqata me të cilët Avokati i popullit – Mekanizmi parandalues 
nacional ka nënshkruar memorandumin për bashkëpunim, edhe atë me: Sho-
qatën e psikiatërve, Institutin për mjekësi ligjore, kriminalistikë dhe deontologji 
mjekësore, Shoqatën maqedonase të juristëve të rinj, Shoqatën për të drejtën 
penale dhe kriminologji, Shoqatën e punëtorëve social pranë Qytetit të Shkupit, 
Shoqatën e infermierëve të mjekësisë, teknikëve dhe akusherëve të RM-së, si 
dhe me Odën e psikologëve.

Bashkëpunëtorët e jashtëm siguruan qasjen eksperte dhe profesionale gjatë 
analizës së gjendjeve, veprimin dhe kushtet në suaza të vendeve të përcaktuara 
për privim nga liria ose për kufizimin e lirisë së lëvizjes, kurse analizat eksperte të 
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tyre u përfshinë në Raportet e posaçme të cilat MPN i dorëzoi deri te organet dhe 
institucionet kompetente. 

Në këtë kuptim, gjatë vitit 2018 ekipi i Mekanizmit parandalues nacional re-
alizoi gjithsej 11 vizita prej të cilave 2 u realizuan në institucionet ndëshkuese – 
përmirësuese, 3 në stacionet policore me kompetenca të përgjithshme dhe 6 vizita 
në stacionet policore për kontrollime dhe për mbikëqyrje kufitare.

Përskaj kësaj, u realizuan edhe 31 vizita në vendet e dedikuara për ako-
modimin dhe ndalimin e emigrantëve dhe të refugjatëve, si pjesë e projektit: 
“Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes juridike në lidhje me azilin dhe natyralizimin”, 
në suaza të cilit si një prej aktiviteteve programore u realizua edhe hulumtimi 
tematik me titullin: “Niveli i respektimit të drejtave të nënshtetasve të huaj të cilët 
vuajnë dënimin e burgimit në ENP “Idrizovë”, me fokusin për personat e përfshirë 
nga kriza e refugjatëve, për të cilët u realizuan 2 vizita qëllimore në ENP – INP 
“Idrizovë”.
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Gjatë vitit 2018, Mekanizmi parandalues nacional – MPN realizoi 2 vizita të rregullta 
në stacionet policore me kompetenca të përgjithshme “Gjorçe Petrov” dhe në “Kisella 
Voda” dhe 1 vizitë të përsëritur në stacionin e policisë me kompetenca të përgjithshme 
“Negotinë”, e cila me rregull u vizitua gjatë vitit 2015.

 Gjithashtu u realizuan 6 vizita në stacionet e policisë për kontrollime dhe mbikëqyr-
je kufi tare: Bellanoc, Pelincë, Mihajllovë, Dojran i Vjetër si dhe në stacionet e policisë për 
kontrollim kufi tarë në aeroportet në Shkup dhe në Ohër.

 Nga ana e Mekanizmit parandalues nacional u konstatua se gjendja e pavolitshme 
materiale e infrastrukturës në stacionet e policisë, informimi i pamjaftueshëm i nëpunësve 
të policisë në lidhje me çështjet nga fusha e azilit, niveli i ulët i njohjes së metodave për 
identifi kim dhe udhëzim të kategorive të cenuara të emigrantëve, paraqesin indikatorë 
kryesorë që udhëzojnë drejtë rreziqeve të mundshme për shfaqjen e veprimit jo human 
dhe degradues ndaj kësaj kategorie të personave.

 Mekanizmi parandalues nacional, gjithashtu shpreh brengosje serioze për faktin 
se edhe pse më shumë vite me radhë në të kaluarën alarmonte dhe rekomandonte për 
përmirësimin e kushteve materiale në suaza të stacioneve të policisë, me qëllim të elim-
inimit të rreziqeve të mundshme për trajtimin jo human dhe degradues ndaj personave të 
privuar nga liria, gjendjet në këtë sferë edhe më tej në masë të madhe mbeten të pandry-
shuara.

 Në veçanti brengos fakti se organet i pranojnë rekomandimet e dhëna nga ana 

VIZITAT E REALI-
ZUARA NË STACIO-

NET E POLICISË DHE 
GJENDJET E KON-

STATUARA

2
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e Avokatit të popullit – Mekanizmit parandalues nacional, por në praktikë nuk ndërmar-
rin asgjë për realizimin e tyre, më shpesh për shkak të faktit se implementimi i këtyre 
rekomandimeve ka të bëjë me sigurimin e mjeteve të konsiderueshme fi nanciare, fakt ky 
që për nga aspekti i mandatit të MPN është i pa arsyeshëm.

STACIONI I POLICISË ME KOMPETENCA 
TË PËRGJITHSHME “KISELLA VODA”

Më datën 03.06.2018, Mekanizmi parandalues nacional realizoi vizitën e rregullt të 
pa paralajmëruar në Stacionin e policisë me kompetenca të përgjithshme “Kisella Voda”. 

Stacioni i policisë me kompetenca të përgjithshme “Kisella Voda”, kompetencat e 
veta i realizon në territorin e komunave Kisella Voda dhe Sopishtë, territor ky i cili është i 
banuar me më shumë se 90.000 banorë në një sipërfaqe të përgjithshme prej rreth 258 
km2. Përkatësisht, Stacioni i policisë “Kisella Voda”  është stacioni më i madh i policisë për 
pranimin e fëmijëve dhe për këtë arsye në këtë stacion më shpesh sillen për pranim edhe 
fëmijët nga stacionet e policisë që gjenden përreth.

Vizita në këtë stacion të policisë u realizua gjatë orëve të hershme të mëngjesit (në 
ora 5:30), gjatë ditëve të vikendit, por në këtë stacion nuk u hasën persona të ndaluar, 
përkatësisht persona të privuar nga liria. Edhe përskaj kësaj ekipi i MPN realizoi kontrol-
limin e kushteve materiale, kontrollin e evidencës së personave të ndaluar dhe të perso-
nave të privuar nga liria, gjithashtu realizoi bisedime edhe me nëpunësit zyrtarë në këtë 
stacion të policisë. 

Nga kontrollimi i drejtpërdrejtë në hapësirat e dedikuara për marrje në pyetje dhe për 
realizimin e bisedimeve me personat e privuar nga liria dhe me personat e moshës së mi-

2.1
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Hapësirat e përcaktuara për ndalime

Hapësirat e përcaktuara për marrje në pyetje dhe për bisedime me 
personat e privuar nga liria

Gjashtë hapësirat kolektive të përcaktuara për ndalime, janë me kapacitet të ako-
modimit për persona në çdo hapësirë (12 persona), dhe të njëjtit gjenden në pjesën e 
podrumit të stacionit të policisë.

Vërejtja qëndron në faktin se deri te hapësirat e dedikuara për ndalime nuk ekziston 
trami për personat që ballafaqohen me pengesa, por edhe gjatë bisedimeve me personin 
zyrtarë në këtë stacion të policisë, ekipi i MPN është i njoftuar se në rastet kur shfaqet 
nevoja që të ndalohet ndonjë person i cili ballafaqohen me pengesa fizike, për shkak të 
mungesës së lartpërmendur (për shkak të mungesës së qasjes deri te hapësirat), personi 
nuk ndalohet në këtë stacion të policisë, por transferohet në ndonjërin prej stacioneve 
policore ku ekziston dhe ku mundësohet qasja e tillë. 

Duke pasur parasysh faktin se SP “Kisella Voda” është stacioni më i madh i policisë 
i dedikuar për pranime, MPN gjatë bisedës me personat zyrtarë u informua se në këtë 
stacion të policisë, më shpesh sillen për ndalime persona nga stacionet tjera të policisë, të 
cilat nuk i përmbushin standardet për ndalime, dhe më shpesh këtë praktikë e zbatojnë SP 
“Aerodrom” dhe SP “Draçevë”.

Në hapësirat e përcaktuara për ndalime është i instaluar sistemi i thirrjes (alarmi), 
i cili është në gjendje funksionale dhe të njëjtin e shfrytëzojnë personat e ndaluar që të 
alarmojnë në rastet kur ekziston nevoja për intervenime ose komunikime me drejtuesin 
e ndërrimit. Gjithashtu, në hapësirat e përcaktuara për ndalime ekziston edhe sistemi 
funksional i video survejimit, me të cilin përcillen gjendja e personave të ndaluar, përmes 
shërbimit të kujdestarisë.

SP “Kisella Voda”, disponin me hapësirën e veçantë të përcaktuar për realizimin e 
bisedimeve me personat e moshës së mitur dhe kjo hapësirë i përmbush standardet për 
marrjen në pyetje dhe për bisedime me fëmijët e moshës deri më 18 vjeçare.

Hapësirat e veçanta të përcaktuara për marrjen në pyetje të personave gjenden në 
afërsi të drejtpërdrejtë me hapësirat për ndalime, dhe të njëjtit janë furnizuara me sis-
temin e video survejimit, gjithashtu këto hapësira shfrytëzohen për realizimin e bastisjeve 
kontrolluese. 

2.1.1. Kushtet materiale

tur, si dhe pas kontrollimit të hapësirave të përcaktuara për ndalime u konkluduar se në SP 
“Kisella Voda” ekziston 1 hapësirë e përcaktuar për realizimin e bisedimeve me personat 
e moshës së mitur, 6 hapësira kolektive të dedikuara për ndalime si dhe 3 hapësira për 
marrjen në pyetje dhe për bisedime me personat e privuar nga liria.



RAPORTI VJETOR 2018

18

2.1.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Në vetë pjesën hyrëse të SP “Kisella Voda”, në vend të dukshëm është i vendosur 
posteri ku janë të theksuara të drejtat e personave të ftuar, të arrestuar dhe të person-
ave të ndaluar, gjithashtu në vend të dukshëm në korridorin e Stacionit të policisë është 
theksuar edhe Kodi i etikës policore. Në stacionin e policisë ekziston edhe kutia (sënduku) 
i përcaktuar për parashtresat dhe ankesat deri te Sektori për kontrollim të brendshëm.

Ekipi i Mekanizimit parandalues nacional, nga ana e komandantit dhe drejtuesit të 
ndërrimit u njoftua se personat e arrestuar dhe personat e privuar nga liria në këtë Stacion 
të policisë, po ashtu njoftohen me të drejtën e tyre që të thërrasin mbrojtjen, të njoftojnë 
personin e tretë në lidhje me arrestimin e tyre, përkatësisht për privimin nga liria, si dhe 
për të drejtën që të kërkojnë ndihmën mjekësore.

Nga bisedimet e realizuara me nëpunësit zyrtarë, ekipi i MPN u informua se në SP 
“Kisella Voda”, nuk ekziston hapësira e veçantë e përcaktuar për ndalimin e personave të 
moshës së mitur dhe se më shpesh nuk praktikohet ndalimi i tyre në hapësirat e dedikuara 
për ndalimin e personave me të cilat disponon ky Stacion i policisë. Nga ana tjetër, nëse 
shfaqet nevoja për ndalimin më të gjatë të personave të moshës së mitur, ndalimi realizo-
het në ndonjërën prej hapësirave zyrtare. 

2.1.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

Nga kontrollimi i realizuar në dokumentacionet (regjistri, dosjet individuale), konsta-
timi i përgjithshëm i ekipit të Mekanizmit parandalues nacional është se ekzistojnë parre-
gullsi gjatë drejtimit të evidencave, për nga aspekti i mos azhurnimit dhe regjistrimit të të 
dhënave në regjistrat dhe në dosjet e veçanta. Përkatësisht, gjatë kontrollimit të realizuar 
në dosjet individuale për personat e privuar nga liria, përkatësisht në dosjet për personat 
e ndaluar, ekipi i Mekanizmit parandalues nacional konstatoi se të njëjtit i përfshijnë të 
gjitha dokumentet e nevojshme, por se të dhënat e përfshira në këto dosje tërësisht nuk 
korrespondojnë me të dhënat e prezantuara në regjistrat përkatës. 

2.1.4. Rekomandimet dhe veprimet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi parandalues nacional në lidhje me gjendjet e konstatu-
ara 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 të policisë “Kisella Voda”.



AVOKATI I POPULLIT-
MEKANIZMIT PARANDALUES NACIONAL

19www. ombudsman.mk

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria për punë të brendshme 

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekomandimet 
nga ana e ESP – MPB

Marrja urgjente e masave për zmadhimi 
e numrit të nëpunësve të policisë në Sta-
cionin e policisë;

Nga Ministria për punë të brendshme nuk u 
pranua përgjigje në lidhje me këtë rekoman-
dim.

Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te SP “Kisella Voda”

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekoman-
dimet e dhëna deri te ESP - MPB

Temperatura në hapësirat e përcaktuara për 
ndalime për të gjitha rastet e ndalesës së per-
sonave duhet të jetë në kufijtë e standardeve 
të pranuara ndërkombëtare për temperaturën 
(18-25оC);

Në hapësirat e përcaktuara për ndalime, 
ekziston ngrohja përmes dyshemesë që 
kontribuon për ngrohjen e hapësirave ku 
janë të akomoduar personat e ndaluar.

Marrja e masave urgjente për përmirësimin e 
nivelit të higjienës në hapësirat e përcaktuara 
për ndalime dhe furnizimi i krevateve me 
mbulesa të pastra për bujtje;

Krevatet në hapësirat e përcaktuara 
për ndalime janë të furnizuara me 
mbulesa të pastra të cilët zëvendësohen 
me rregull menjëherë pasi të shfaqet 
nevoja, të gjitha hapësirat janë të pastra, 
duke i përfshirë edhe tualetin të cilin e 
shfrytëzojnë personat e ndaluar si dhe 
tre hapësirat e përcaktuara për bisedimet 
me personat e ndaluar.

Realizimi i kontrollimit të rregullt në evi-
dencat dhe në dosjet individuale nga ana 
e komandantit ose nga ana e personit të 
autorizuar nga ana e tij, me qëllim të kontrol-
limit se vallë evidencat drejtohen në tërësi në 
pajtim me Rregulloren për përmbajtjen dhe 
mënyrën e drejtimit të evidencave policore 
dhe të formës dhe përmbajtjes së formularit 
në evidencat e policisë.

Evidencat janë të plotësuara me rregull, 
në pajtim me Rregulloren për përmba-
jtjen dhe mënyrën e drejtimit të eviden-
cave policore dhe të formës dhe përmba-
jtjes së formularit në evidencat e policisë.

Tabela nr.1

Tabela nr.2
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Më datën 30.03.2018, u realizua vizita e rregullt e pa paralajmëruar në Stacionin 
e policisë me kompetenca të përgjithshme “Gjorçe Petrov” i cili është i akomoduar në 
ndërtesë tërësisht të re të ndërtimit të fortë, në mjedisin urban të kësaj komune, dhe për 
këtë arsye vend pozita e stacionit të policisë është në një vend të qasshëm për nga aspekti 
i komunikacion, që është i favorshëm për reagim të lehtë dhe të shpejtë të nëpunësve të 
policisë.

Ndërtesa është e siguruar me gardh metalik dhe me video survejim funksional në 
pjesën e brendshme dhe të jashtme të Stacionit të policisë, kurse në pjesën e hyrjes së 
ndërtesës, ekziston ashensori i jashtëm modern, i cili është funksional dhe i njëjti mundë-
son qasje të pa penguar për personat me pengesa të caktuara fi zike.

STACIONI I POLICISË ME KOMPETENCA 
TË PËRGJITHSHME “GJORÇE PETROV”2.2

2.2.1. Kushtet materiale 

Në katin përdhes të SP “Gjorçe Petrov”, përskaj hapësirës së kujdestarisë dhe hapë-
sirës së drejtuesve të ndërrimeve gjenden edhe: hapësira e përcaktuar për bisedime me 
palët dhe me personat e ftuar, salla e mbledhjeve si dhe shërbimet administrative për 
dhënien e dokumenteve personale të qytetarëve.

MPN konstatoi se menjëherë në afërsi të hapësirës së përcaktuar për drejtuesit të 
ndërrimeve gjendet zyra për dhënien e dokumenteve personale të qytetarëve si dhe hapë-
sira për e dedikuar për pritje në të cilën qytetarët i plotësojnë formularët dhe presin në 
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Hapësirat e përcaktuara për ndalime

Hapësirat e përcaktuara për marrjen në pyetje dhe për bisedime 
me personat e privuar nga liria

SP “Gjorçe Petrov” disponon me dy hapësira tërësisht të reja individuale të përcaktu-
ara për ndalime, të njëjtit gjenden në pjesën e podrumit të stacionit të policisë. Nga matjet 
e realizuara të hapësirave, MPN përcaktoi se të njëjtit janë me sipërfaqe prej 10,9 m2 dhe 
10,1 m2 dhe të njëjtit i përmbushin standardet e parapara minimale ndërkombëtare për 
ndalimin e personave.

Për nga aspekti i temperaturës dhe lagështisë së hapësirave, MPN konstaton se të 
njëjtit janë në suaza të vlerave optimale. Përkatësisht, gjatë kohës së realizimit të vizitës 
u matën 170С dhe lagështinë prej 38 R.H. %, kurse për nga aspekti ndriçimit ditorë dhe 
plotësues (artificial), Mekanizimi parandalues nacional konstatoi se hapësirat janë mirë të 
ndriçuara, të njëjtit janë me poçe funksionale dhe me depërtim e mjaftueshëm të dritës 
ditore. 

Në hapësirat e përcaktuara për ndalime, është i instaluar sistemi për thirrje (alarmi) 
i dedikuar për personat e ndaluar, si dhe video survejimi funksional, si në korridorin para 
hapësirave, ashtu edhe në vetë hapësirat e përcaktuara për ndalime, përmes të cilit drej-
tuesi i ndërrimit dhe nëpunësit tjerë të policisë realizojnë mbikëqyrjen dhe kontrollimin e 
personave të ndaluar.

Përskaj hapësirave të përcaktuara për ndalimin e personave në këtë pjesë të pod-
rumit gjendet edhe hapësira e posaçme e përcaktuar për bisedime dhe për marrjen në 
pyetje të personave të ndaluar, e cila është e furnizuar me video monitorimin përkatës, si 
dhe hapësira e posaçme e përcaktuar për bisedime me avokatin.

radhë që të hyjnë në hapësirat e shërbimeve administrative. Parashtrimi i tillë hapësinorë 
i zyrës është jo përkatës, për faktin se gjatë transferimit të personave të arrestuar, për-
katësisht gjatë transferimit të personave të privuar nga liria deri te zyra e drejtuesve të 
ndërrimit, të njëjtit pa nevojë i ekspozohen shikimeve të personave të tretë, kurse situata 
bëhet edhe më shumë brengosëse në rastet kur kemi të bëjmë me veprimet me personat 
agresiv, mbi të cilët është e mundshme që të zbatohen mjete të caktuara të detyrimit, 
gjatë kësaj ekziston rreziku për rrezikimin e sigurisë së personave të tretë.
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2.2.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

Nga kontrollimi në evidencat e SP “Gjorçe Petrov”, u konstatua gjendja e adminis-
trimit të rregullt. Për dallim të rasteve në të cilat kanë vepruar nëpunësit e policisë nga SP 
“Gjorçe Petrov” dhe të cilët mund të përcillen sipas asaj se cili prej nëpunësve të policisë 

2.2.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Gjatë bisedimeve të realizuara me nëpunësit zyrtarë u fituan informacione se në këtë 
stacion të policisë, deri në ditën e vizitës së realizuar nuk ndalohen personat, për faktin se 
po punohet në drejtim të furnizimit të hapësirave të përcaktuara për këtë qëllim.

Gjithashtu, ekipi i MPN u informua se personat e arrestuar dhe personat e privuar nga 
liria që janë transferuar në Stacionin e policisë, çdo herë njoftohen se e gëzojnë të drejtën 
që ta njoftojnë personin e tretë për arrestimin e tyre, përkatësisht për privimin nga liria, 
më pas të drejtën që të thërrasin avokatin dhe të kërkojnë ndihmën mjekësore.

Në rastet kur do të konstatohen lëndime te personat që janë të arrestuar, përkatë-
sisht te personat e privuar nga liria dhe te personat e transferuar deri te stacioni i policisë, 
sipas informacioneve të fituara, këto lëndime menjëherë konstatohen dhe regjistrohen 
në formularët përkatës. Drejtuesi i ndërrimit nuk bën vlerësimin e nevojës për ndihmën 
mjekësore në këto raste, por çdo herë kur personi do të kërkojë ndihmën mjekësore, 
njoftohet Ndihma e shpejtë, përkatësisht thirret ekipi i mjekëve bile edhe në rastet kur 
personat e ndaluar në mënyrë të prerë nuk kërkojnë ndihmën mjekësore, por për shkak 
të gjendjes në të cilën gjenden, nëpunësit për pranime – drejtuesit e ndërrimit kanë 
vlerësuar se intervenimi i tillë është i nevojshëm. 

Për nga aspekti i lëndimeve të cilët u janë shkaktuar personave të arrestuar në sta-
cionin policorë, u fituan të dhëna se në pjesën më të madhe të rasteve, kemi të bëjmë me 
lëndimet e fituara pas intervenimit të nëpunësve të policisë nga Njësiti “ALFA”, gjë që në 
veçanti brengos.

Më tutje, u theksua se gjatë ushtrimit të bastisjeve kontrolluese në suaza të Stacionit 
policorë, i kushtohet vëmendje që gjatë kësaj, personi mbi të cilin ushtrohet masa e bas-
tisjes kontrolluese, të mos i ekspozohet shikimeve nga personat e tretë dhe se kjo masë 
kryhet me respektimin e tërësishëm të dinjitetit dhe integritetit të personit të ndaluar.

Bastisjet kontrolluese mbi personat që i përkasin gjinisë femërore, çdo herë i kryejnë 
nëpunëset e policisë.

Mekanizmi parandalues nacional, gjithashtu, konstaton se në stacionin e policisë me 
permanencë nuk sigurohet prania e inspektorit për delikuencë të personave të mitur, për 
këtë arsye gjatë rasteve të arrestimit, përkatësisht të privimit nga liria të fëmijëve, më 
shpesh njoftohen inspektorët nga SP “Karposh”.
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2.2.4. Rekomandime dhe veprime në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi parandalues nacional në lidhje me gjendjet e kon-
statuara 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 të policisë “Gjorçe 
Petrov”.

ka vepruar, krahas personit mbi të cilin është vepruar, cila ka qenë baza dhe se vallë au-
torizimi i zbatuar policorë ka qenë i domosdoshëm, përkatësisht se vallë autorizimi është 
i shfrytëzuar në mënyrë të rregullt (adekuate), në rastet kur ekziston intervenimi nga ana 
përkatësve të Njësisë “Alfa”, mungon vlerësimi në lidhje me arsyeshmërinë e shfrytëzimit 
të mjeteve të detyrimit.

Arsyetimet të cilat MPN i pranoi nga ana e nëpunësve të policisë në lidhje me 
mungesën e informacioneve për aksionet e ndërmarra nga ana e Njësitit “Alfa” është se 
vlerësimi për autorizimin e zbatuar policorë kryhet nga ana e drejtuesit të drejtpërdrejtë të 
njësitit organizativ të cilit i përket nëpunësi i policisë. Vlerësimi për autorizimin e zbatuar 
të policisë në këtë rast është i qasshëm për stacionin e policisë të cilës i përket nëpunësi 
i policisë nga Njësiti “Alfa”, për krye shefin e SHPB “Shkup” për Seksionin për kontrollime 
të brendshme në suaza të MPB-së, si dhe për Sektorin për analitikë dhe dokumentim në 
SHPB “Shkup”, por jo edhe për stacionin e policisë në territorin e së cilës është ndërmarrë 
autorizimi i policisë dhe e cila, sipas kompetencës territoriale e ka regjistruar ngjarjen.

Nga kontrollimi i Regjistrit për parashtresat e qytetarëve, janë konstatuar lëshime për 
nga aspekti i plotësimit të rubrikave të caktuara. Përkatësisht, nuk u evidentua nëpunësi i 
policisë për të cilin është adresuar parashtresa, që paraqet bazë për dyshime në lidhje me 
mbulimin dhe fshehjen e personit të autorizuar. Sërish, ashtu siç është praktikë edhe në 
stacionet tjera të policisë, për asnjërën prej parashtresave të dorëzuara nuk është pranuar 
përgjigje kthyese nga ana e Sektorit për kontrollime të brendshme, për nga aspekti i ar-
syeshmërisë dhe qëndrueshmërisë së parashtresës së dorëzuar.
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Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria për punë të brendshme 

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna 

Hapësira e përcaktuar për dhënien e 
dokumenteve personale të zhven-
doset në një vend tjetër, me qëllim 
që personat e arrestuar, përkatësisht 
personat e privuar nga liria të cilët 
janë të sjell në Stacionin e policisë 
të mos i ekspozohen shikimeve të 
personave që presin për dhënien e 
dokumenteve personale.

Nga Ministria për punë të brendshme u pranua 
përgjigjja se Ministria për punë të brendshme në 
koordinim me SHPB “Shkup” do ti ndërmarrin 
masat përkatëse në drejtim të përmirësimit të 
gjendjeve.

Stacioni i policisë të adaptojë hapë-
sirë të posaçme të përcaktuar për 
realizimin e bisedimeve me fëmijët.

Nga Ministria për punë të brendshme u pranua 
përgjigja se në pajtim me Planin Strategjik të 
MPB-së 2017 – 2019 është paraparë ndërtimi 
i stacioneve të reja të policisë dhe i ndërtesave 
të reja të SHPB-së, si dhe rikonstruksioni i një 
pjese të ndërtesave ekzistuese të SHPB-së, më 
pas rikonstruksioni i hapësirave të përcaktuara 
për fëmijët – viktima në suaza të Stacioneve të 
policisë me kompetenca të përgjithshme, në 
pajtim me prioritetet dhe për këtë qëllim është 
paraparë që të adaptohet një hapësirë e tillë edhe 
në SP KP “Gjorçe Petrov”.

Marrja e masave për zmadhimi e 
numrit të nëpunësve të policisë në 
Stacionin e policisë;

Nga Ministria për punë të brendshme u pranua 
përgjigja se nga viti 2013, deri më tani janë të 
shpallura 5 konkurse publike për pranimin e 
realizuesve për vendin e punës – polic, prej tyre 
konkursi i fundit është shpallur në vitin 2017 
për pranimin e 500 realizuesve për vendin e 
punës – polic është saktë në drejtim të plotësimit 
të vendeve të punës në suaza të Stacioneve të 
policisë pranë SHPB “Shkup”.

Tabela nr.3
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Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te SP “Gjorçe Petrov”

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna 

Hapësira e përcaktuar për dhënien e 
dokumenteve personale të zhvendoset 
në një vend tjetër, me qëllim që per-
sonat e arrestuar, përkatësisht personat 
e privuar nga liria të cilët janë të sjell në 
Stacionin e policisë të mos i ekspozohen 
shikimeve të personave që presin për 
dhënien e dokumenteve personale.

Nga Stacioni i policisë u pranua përgjigjja se 
disa herë me radhë, gojarisht janë të njoftu-
ara strukturat përgjegjëse në SHPB “Shkup” 
dhe disa herë me shkrim janë të njoftuar 
këtë çështje, por se nuk kanë pranuar 
përgjigje me shkrim ose ndonjë iniciativë 
konkrete në lidhje me rregullimin – zgjid-
hjen e kësaj çështjeje, përkatësisht të këtij 
problemi.

Stacioni i policisë të adaptojë hapësirë të 
posaçme të përcaktuar për realizimin e 
bisedimeve me fëmijët.

Nga Stacioni i policisë u pranua përgjigjja se 
në lidhje me këtë çështje do të diskutohet, 
përkatësisht se do të iniciohet arsyetimi 
eventualisht gjatë dislokimit të zyrës për 
dhënien e dokumentacioneve.

Drejtimi më i azhurnuar i Regjistrit 
për parashtresat e dorëzuara nga ana e 
qytetarëve kundër nëpunësve të policisë, 
për masat e ndërmarra dhe për eviden-
timin e nëpunësit të policisë për të cilin 
është e adresuar parashtresa.

Nga Stacioni i policisë u pranua përgjigjja se 
Regjistri po drejtohet në mënyrë të azhur-
nuar, në kohë dhe me evidentimin e të gjitha 
rasteve që kanë të bëjnë me parashtresat e 
dorëzuara kundër nëpunësve të policisë dhe 
se po veprohet në pajtim me procedurën e 
përcaktuar për procedimin e llojeve të tilla 
të parashtresave nga ana e qytetarëve.

Tabela nr.4
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Avokati i popullit – Mekanizmi parandalues nacional (MPN), më datën 23.03.2018 
realizoi vizitën sukcesive në Stacionin e policisë “Negotinë” (SP “Negotinë”), që kishte për 
qëllim kontrollimin e implementimit të rekomandimeve të dhëna në raportin e përpiluar 
gjatë vizitës së rregullt që u realizua më datën 21.09.2015.

VIZITA SUKCESIVE E STACIONIT ME 
KOMPETENCA TË PËRGJITHSHME 

“NEGOTINË”
2.3
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Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria për punë të brendshme 

Rekomandimet e 
dhëna

Përgjigja në lidhje 
me rekomandimet e 

dhëna

Gjendjet e konstatu-
ara Vlerësimet

Ndërtimi urgjent i 
hapësirave të reja 
të përcaktuara për 
ndalime, të cilat do 
ti përmbushin në 
tërësi standardet 
themelore mini-
male të përcaktuara 
për ndalimin e per-
sonave, në të cilët 
do të rregullohen 
tualetet e posaçme 
për personat e priv-
uar nga liria.

Nga MPB u pranua 
përgjigjja se nga ana e 
Entit për siguri pub-
like, raporti i lëndës 
është dorëzuar deri 
te Seksioni për punë 
të përgjithshme dhe 
të përbashkëta për 
njoftimin e drejt-
përdrejtë në pajtim 
me rekomandimet e 
dhëna që janë kom-
petenca të tyre.

Ekipi i MPN kon-
staton se nuk janë 
ndërtuar hapësira të 
reja të përcaktuara 
për ndalime dhe se 
hapësirat ekzistuese 
akoma nuk i përm-
bushin standardet 
minimale të parapara 
për ndalimin e person-
ave, në veçanti për nga 
aspekti i ndriçimit dhe 
ngrohjes.

Rekomandimi 
i dhënë nuk 
është realizuar.

Të rregullohet 
hapësira e posaçme 
për ndalimin e 
fëmijëve në SP “Ne-
gotinë” në pajtim 
me rregullativat 
ligjore për delikue-
ncën e fëmijëve.

Nga Ministria për 
punë të brendshme 
u pranua përgjigjja 
se nga ana e Entit 
për siguri publike, 
raporti i lëndës është 
dorëzuar deri te 
Seksioni për punë 
të përgjithshme dhe 
të përbashkëta për 
njoftimin e drejt-
përdrejtë në pajtim 
me rekomandimet e 
dhëna që janë kom-
petenca të tyre.

Ekipi i MPN, konsta-
ton se në Stacionin 
e policisë, akoma 
mungon hapësira e 
posaçme për ndalimin 
e fëmijëve, ashtu siç 
është paraparë me 
Ligjin për drejtësi për 
fëmijët.

Rekomandimi 
i dhënë nuk 
është realizuar.

Tabela nr.5
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Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria për punë të brendshme 

Rekomandimet e 
dhëna

Përgjigja në lidhje 
me rekomandimet e 

dhëna

Gjendjet e konstatu-
ara Vlerësimet

Të vendoset sistemi 
për thirrje, përkatë-
sisht “domofoni” 
me të cilin në kohë 
do të njoftohen 
nëpunësit e policisë 
nëse personi i nda-
luar ballafaqohet 
me ndonjë nevojë 
urgjente.

Nga Ministria për 
punë të brendshme 
u pranua përgjigjja 
se nga ana e Entit 
për siguri publike, 
raporti i lëndës është 
dorëzuar deri te 
Seksioni për punë 
të përgjithshme dhe 
të përbashkëta për 
njoftimin e drejt-
përdrejtë në pajtim 
me rekomandimet e 
dhëna që janë kom-
petenca të tyre.

Ekipi i MPN, kon-
staton se në hapë-
sirat e përcaktuara për 
ndalime, akoma nuk 
është instaluar sistemi 
përkatës për thirrjet, 
përkatësisht për njoft-
imin e nëpunësve të 
policisë nëse personi 
i ndaluar ballafaqohet 
me ndonjë nevojë 
urgjente.

Rekomandimi 
i dhënë nuk 
është realizuar.

Të dorëzohet 
lista e azhurnuar e 
avokatëve, me qël-
lim që personat e 
ndaluar në kohë të 
realizojnë të drejtën 
e tyre për ndihmën 
e avokatit.

Nga ana e SP KP 
“Negotinë” më 
datën 04.02.2016 
me shkrim është 
kërkuar nga Oda e 
Avokatëve të RM-së 
që të azhurnohet lista 
e avokatëve në ter-
ritorin e Negotinës.

Ekipi i MPN gjatë 
kohës së vizitës së 
realizuar konstatoi 
se lista e avokatëve 
është e azhurnuar, me 
regjistrimin plotësues 
të avokatëve nga fushat 
përkatëse dhe se kjo 
listë është vendosur në 
hapësirën e shërbimit 
kujdestarë gjithashtu, 
si praktikë pozitive 
është edhe fakti se 
Stacioni i policisë 
disponon me listën 
e avokatëve që kanë 
vizituar trajnime të 
specializuara për të 
drejtat e fëmijëve.

Rekomandimi 
i dhënë është 
realizuar.
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Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria për punë të brendshme 

Rekomandimet e 
dhëna

Përgjigja në lidhje 
me rekomandimet e 

dhëna

Gjendjet e konstatu-
ara Vlerësimet

Të shqyrtohet 
mundësia për 
punësimin e per-
sonit për pranime 
– drejtuesit të 
ndërrimit, dhe me 
këtë në tërësi do 
të përkufizohen 
kompetencat e 
policit kujdestarë 
dhe të drejtuesit të 
ndërrimit.

Nga Ministria për 
punë të brendshme 
u pranua përgjigjja 
se po ndërmerren 
masat përkatëse për 
plotësimin e vendit 
të punës – drej-
tues i ndërrimit, në 
kompetenca të cilit 
është edhe marrja e 
veprimeve zyrtare në 
drejtim të ndalimit të 
personave.

Ekipi i MPN, kon-
staton se mungesa e 
nëpunësve të an-
gazhuar për pranime, 
përkatësisht mungesa 
e drejtuesve të ndër-
rimeve akoma paraqet 
problem serioz me të 
cilin po ballafaqohet 
ky Stacion i policisë. 
Përkatësisht, gjatë 
vizitës së realizuar, 
ekipi i MPN u infor-
mua se për momentin 
ekzistojnë vetëm dy të 
punësuar në vendin 
e punës – drejtues të 
ndërrimeve, të cilët 
punojnë vetëm në 
ndërrimin e parë dhe 
të dytë. Për këtë arsye 
gjatë orëve të natës dhe 
gjatë vikendeve, nëse 
shfaqet nevoja për 
ndalime, autoritetet 
zyrtare (drejtuesit e 
ndërrimeve) thirren 
në Stacionin e policisë, 
me qëllim të përpilimit 
të dokumentacionit 
përkatës.

Rekomandimi 
i dhënë nuk 
është realizuar.
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2.3.1. Gjendjet e reja të konstatuara
Në çastin e vizitës, në stacionin e policisë nuk kishte persona të ndaluar, as persona 

të arrestuar, me të cilët ekipi i MPN do të mund të zhvillonte bisedime rreth veprimit me të 
njëjtit nga ana e nëpunësve të policisë, si dhe për kushtet e ndalimit të personave.

Në këtë kuptim, Mekanizmi parandalues nacional realizoi kontrollime në dokumen-
tacionin e tërësishëm me relevancë për personat e privuar nga liria, si dhe në dokumen-
tacionin tjetër / evidencat me qëllim të identifikimit të rreziqeve lidhur me veprimet jo 
humane ose degraduese. 

Nga kontrollimi i evidencave, ekipi i MPN rekomandon drejtimin më të azhurnuar të 
evidencave dhe plotësimin e tërësishëm të rubrikave, në pajtim me Rregulloren për përm-
bajtjen dhe mënyrën e drejtimit të evidencave të policisë dhe të formës dhe përmbajtjes 
së formularit të evidencave të policisë.

Nga kontrollimi i Regjistrit për parashtresat dhe ankesat e dorëzuara nga qytetarët, 
ekipi i MPN përcaktoi se si shkak më i shpeshtë për të cilin qytetarët dorëzojnë parashtresa 
ose ankesa deri te SP “Negotinë” dhe deri te Sektori për kontrollime të brendshme dhe 
për standarde profesionale (siç është theksuar në evidencën) është për shkak të veprimit 

Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria për punë të brendshme 

Rekomandimet e 
dhëna

Përgjigja në lidhje 
me rekomandimet e 

dhëna

Gjendjet e konstatu-
ara Vlerësimet

Të sigurohet Bux-
heti me të cilin do 
të sigurohet ush-
qimi për personat e 
ndaluar, në pajtim 
me standardet ven-
dore dhe ndërkom-
bëtare.

Nga Ministria për 
punë të brendshme 
u pranua përgjigjja 
se nga ana e Entit 
për siguri publike, 
raporti i lëndës është 
dorëzuar deri te 
Seksioni për punë 
të përgjithshme dhe 
të përbashkëta për 
njoftimin e drejt-
përdrejtë në pajtim 
me rekomandimet e 
dhëna që janë kom-
petenca të tyre.

Ekipi i MPN, konsta-
ton se në Stacionin e 
policisë, akoma nuk 
është siguruar buxheti 
i posaçëm për por-
cione të ushqimit për 
personat e ndaluar dhe 
se në rastet kur ndonjë 
person ndalohet më 
shumë orë, nëpunësit 
e policisë, kur shfaqet 
nevoja këtyre per-
sonave u sigurojnë 
ushqimin prej mjeteve 
të tyre personale.

Rekomandimi 
i dhënë nuk 
është realizuar.
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1 Neni 80 paragrafi 2 i Ligjit për policinë 
2 Neni 80 paragrafi 5 i Ligjit për policinë

jo profesional ose ankesa në lidhje me raportin dhe sjelljet nga ana e nëpunësve të poli-
cisë. Është konstatuar se parashtresat e dorëzuara nga qytetarët të cilët SP i dorëzon deri 
te sektori për kontrollim të brendshëm mbeten pa përgjigje të kthyer për nga aspekti i 
vlerësimit të arsyeshmërisë së parashtresës, praktikë kjo e cila është e regjistruar edhe te 
stacionet tjera të policisë.

Gjithashtu, ekipi i MPN shpreh brengosje serioze për nga aspekti i informacioneve të 
cilat i hasi gjatë kontrollimit të Regjistrit për përdorimin e mjeteve të detyrimit, dhe kjo 
në lidhje me shfrytëzimin e mjeteve të detyrimit. Përkatësisht, si mjet i cili më shpesh 
shfrytëzohet për detyrim në suaza të Stacionit të policisë “Negotinë”, është forca fizike dhe 
shkopinjtë e gomës, gjithashtu brengos edhe konstatimi pas kontrollimit se shfrytëzimi i 
forcës fizike në stacionin e policisë si masë zbatohet shumë shpesh nga ana njërit prej 
personave zyrtarë, gjatë kësaj të gjitha mjetet e shfrytëzuara të detyrimit janë vlerësuar 
si të arsyeshme, nga ana e komandantit të stacionit të policisë.

MPN, duke pasur parasysh faktin se forca fizike, nëse shfrytëzohet në mënyrë për-
katëse dhe proporcionale, është mjet legjitim i detyrimit, prapëseprapë theksoi dhe re-
komandoi se kjo masë duhet të shfrytëzohet vetëm në rastet kur aktivitetet punuese poli-
core, nuk mund të realizohen në mënyrë tjetër1. Gjatë kësaj, u rekomandua që nëpunësi i 
policisë çdoherë të shfrytëzojë mjetin e detyrimit me të cilin do të shkaktojë më pak pasoja 
të dëmshme, dhe gjatë kësaj të arrijë qëllimin e synuar2.

Gjatë kontrollimit të dosjeve individuale, MPN konstaton praktikën pozitive të drejtimit 
të evidencës në drejtim të marrjes së masave dhe aktiviteteve, në lidhje me personat e 
arrestuar dhe të ndaluar, edhe atë nga fillimi deri në përfundimin e kohëzgjatjes së masës. 
Gjatë kësaj, lëndët e posaçme i përfshijnë të gjitha dokumentet dhe shënimet relevante.
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2.3.2. Rekomandime dhe veprimet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria për punë të brendshme 

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna 

Rikonstruksioni i hapësirave për 
ndalime, ashtu që ti përmbushin në 
tërësi standardet themelore mini-
male  të përcaktuara për ndalimin e 
personave.

Nga Ministria për punë të brendshme u pranua 
përgjigjja se në buxhetin e Ministrisë për vitin 
2018/2019 janë paraparë mjetet për sanacion 
të hapësirave të përcaktuara për ndalime dhe 
arrestime të personave dhe se në rrjedhë është  
procedura për furnizime publike të shërbimeve, 
për përzgjedhjen e firmës për sanacionin e 
këtyre hapësirave, dhe se kjo firmë menjëherë 
pas përfundimit të procedurës së tenderit, do 
të filloj sanimi i hapësirave të përcaktuara për 
ndalime dhe arrestime të personave në objektet 
e MPB-së në mbarë territorin e RMV.

Të instalohet sistemi për thirrje, 
përkatësisht “domofoni” dhe me 
këtë në kohë të njoftohen nëpunësit 
e policisë nëse personi i ndaluar ka 
nevojë urgjente.

Të rregullohet hapësira e posaçme 
për ndalimin e fëmijëve në SP “Ne-
gotinë” në pajtim me rregullativat 
ligjore për delikuencën e fëmijëve.

Nga Ministria për punë të brendshme nuk u 
pranua përgjigje në lidhje me këtë rekomandim 
konkret.

Të shqyrtohet mundësia për pu-
nësimin e kuadrove profesionale, në 
veçanti të nëpunësit të detyruar për 
pranime – drejtuesit të ndërrimit.

Nga Ministria për punë të brendshme nuk u 
pranua përgjigje në lidhje me këtë rekomandim 
konkret.

Tabela nr.6
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Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te SP “Negotinë”

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekomandimet 
e dhëna 

Të ndërmerren masat e nevojshme për 
përmirësimin e depërtimit të dritës ditore, 
dhe me këtë personave të ndaluar do tu 
sigurohet ndriçimi përkatës plotësues 
(ndriçimi i nevojshëm që të mundësojë 
kushte për lexim).

Rekomandimi është në fazë të realizimit, 
përkatësisht në rrjedhë është procedura e 
zëvendësimit të rrjeteve të ngjeshura që 
pamundësojnë depërtimin e mjaftueshëm 
të dritës ditore dhe të dritës artificiale, 
të njëjtit do të zëvendësohen me rrjete 
përkatëse që do të mundësojnë depërtim 
më të madh të dritës. 

Të mënjanohen gjurmët e gjakut nëpër 
mure dhe në mbulesat e krevateve në hapë-
sirën e përcaktuar për akomodim kolektiv.

Është vepruar në lidhje me këtë rekoman-
dim, kurse në rrjedhë është realizimi i 
kërkesës për zëvendësimin e mbulesës.

Drejtimi më i azhurnuar i evidencave 
dhe plotësimi i tërësishëm i rubrikave, në 
pajtim me Rregulloren për përmbajtjen dhe 
mënyrën e drejtimit të evidencave policore 
dhe të formës dhe përmbajtjes së formu-
larit në evidencat e policisë.

Nga ana e nëpunësve zyrtarë të policisë 
është realizuar azhurnimi i nevojshëm 
dhe janë dhënë udhëzime për drejtimin e 
evidencave në pajtim me rregulloren.

Tabela nr7
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Më datën 07.09.2018 u realizua vizita e rregullt dhe e pa paralajmëruar në Stacionin 
e policisë për kontrollime kufi tare dhe për mbikëqyrje kufi tare (SP për KK dhe MK) “Bel-
lanoc”.

Stacioni i policisë për kontrollime kufi tare dhe për mbikëqyrje kufi tare “Bellanoc”, 
më 10 tetor të vitit 2015 është bashkuar me Stacionin e policisë “Gushincë” dhe për nga 
aspekti territorial e mbulon kufi rin shtetërorë drejtë Republikës së Kosovës në një gjatësi 
prej 29,5 km, në hapësirën në mes fshatit Tanushë dhe fshatit Sopot, e projektuar që të 
realizojë kontrollimet e kalimeve tej kufi tare drejtë Kosovës, përmes vendkalimit kufi tarë 
te fshati “Bellanoc”.

Numri më i madh i aktiviteteve operative në këtë Stacion të policisë, përfshijnë realizi-
min e mbikëqyrjes kufi tare, që në pajtim me Ligjin për kontrollime kufi tare, realizohet me 
qëllim të parandalimit të kalimeve ilegale të kufi rit shtetërorë, pendimin e kriminalitetit tej 
kufi tarë dhe marrjen e masave kundër personave të cilët në mënyrë ilegale e kanë kaluar 
kufi rin.

Në këtë kuptim, nga bisedimet e realizuara me personat zyrtarë u fi tuan informacione 
se në suaza të territorit kufi tarë, më shpesh aktivitetet jo ligjore kanë të bëjnë me prerjen 
informale të pyjeve si dhe me format e ndryshme të kontrabandimit dhe të tregtisë së 
palejuar me tekstil, mobile, ushqim dhe etj. Kontrabandimi i emigrantëve është karakter-
istikë gjatë tërë periudhës së krizës së emigrantëve edhe atë më shpesh ky aktivitet zhvil-
lohet në drejtim të fshatrave Llojan dhe Vaksincë. Gjatë kohës së krizës së emigrantëve, 
drejtimi i lëvizjeve ka qenë Jug – Veri, kurse gjatë muajve të fundit, janë vërejtur lëvizjet 
në kahun e kundërt.

STACIONI I POLICISË PËR KONTROLL-
IME KUFITARE DHE PËR MBIKËQYRJE 

KUFITARE “BELLANOC”
2.4
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2.4.1. Kushtet materiale

Stacioni i policisë “Bellanoc”, nga viti 2013 është i akomoduar në objektin e Seksionit 
të policisë (SP) “Mateç”, i cili gjendet në fshatin Mateç dhe i njëjti gjendet në një largësi 
prej pothuajse 25 km nga vija kufitare. Në suaza të objektit të SP “Mateç”, SP “Bellanoc” i 
janë dhënë në shfrytëzim dy zyra dhe dy magazina për ruajtjen e armëve në hapësirat e 
podrumit, kurse zyrën e kujdestarisë e ndajnë së bashku me nëpunësit e policisë nga SP 
“Mateç”.

Në hyrje të objektit, ekziston qasja e lehtë dhe e pa penguar edhe për personat që 
ballafaqohen me pengesa fizike, dhe përskaj tabelës e cila informon se bëhet fjalë për 
Seksionin e policisë “Mateç”, nuk u vërejt kurrfarë shënimi përkatës se në suaza të këtij 
objekti është akomoduar edhe SP për KK dhe MK “Bellanoc”.

Hapësirat e komandantit dhe të zëvendës – komandantit janë të furnizuara me 
disa byro pune, karrige dhe ormanë në të cilët ruhet dokumentacioni dhe disa sende të 
tjera (ftohësja, kondicioneri i cili nuk është në funksion, kabllot për akumulatorin dhe të 
ngjashme), kurse higjiena e hapësirave nuk ishte në nivelin e duhur.

Në këtë Stacion të policisë, nuk ekziston hapësira e adaptuar në mënyrë të posaçme 
për marrjen në pyetje të personave të privuar nga liria, për personat e arrestuar ose për 
personat e ftuar, kurse në situata të skajshme kur ndonjë person do të arrestohet në afate 
të shkurta kohore në këtë Stacion, nëpunësit zyrtarë theksuan se bisedimet i kryejnë në 
zyrën e zëvendës – komandantit.

Gjatë kontrollimit të realizuar në hapësirat me të cilat disponon Stacioni i policisë, 
para hyrjes në zyrën e zëvendës – komandantit, në ormanin i cili gjendej menjëherë 
afër derës u vërejt shufra metalike, e cila do të mund të shfrytëzohet eventualisht për 
frikësimin e personave me të cilët do të realizohen bisedimet në këtë zyre. Përkatësisht, 
vetë fakti se kjo shufër ishte lënë në vend të dukshëm, menjëherë para derës së kësaj zyre 
ku realizohen bisedimet, do të mund të ndikonte në mënyrë frikësuese ndaj personave që 
sillen për bisedime në këtë zyre konkrete, për këtë arsye ekipi i MPN rekomandoi që kjo 
shufër menjëherë të largohet.

Në pajtim me Aktvendimin për përcaktimin e stacioneve të policisë për ndalimin e 
personave, ky Stacion i policisë nuk është përcaktuar si stacion i policisë në të cilën do 
të mund të realizohen ndalimet, për këtë arsye i njëjti edhe nuk posedon hapësira të 
posaçme të përcaktuara për ndalimin e personave. 

Para vetë hyrjes në Stacionin e policisë, në vend të dukshëm është vendosur posteri 
në të cilin janë të theksuara të drejtat e personave të ftuar, të personave të arrestuar dhe 
të personave të ndaluar në shtatë gjuhë, gjithashtu në vend të dukshëm në korridorin 

2.4.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar
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Nga kontrollimi i evidencave relevante për personat e privuar nga liria, ekipi i Me-
kanizmit parandalues nacional konstaton se këto regjistra drejtohen në mënyrë të rregullt 
dhe kronologjike, dhe në të njëjtit mund të detektohet lidhshmëria e ndërsjellët numerike. 

Gjatë kontrollimit të realizuar në disa prej dosjeve individuale të personave, të cilët në 
çfarëdo lloj baze janë të evidentuar në SP për KK dhe MK “Bellanoc”, u konstatua se në dy 
rastet kur nga ana e nëpunësve të policisë janë kapur emigrantët nga Afganistani dhe nga 
Pakistani, pas urdhëresës së fituar nga inspektorët e Qendrës Rajonale për Rajonin Kufi-
tarë – Veri, këta persona janë të transferuar në Qendrën pranuese transitore “Tabanoc”. 
Në dy dosjet ekzistonte vetëm Shënimi zyrtarë dhe Vërtetimi për dorëzimin e personave, 
kurse nuk kishte të dhëna se ka qenë i kontaktuar përkthyesi, e as se është realizuar pro-

2.4.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

është theksuar edhe Kodi i etikës policore. Prapëseprapë, në hapësirën e zëvendës – 
komandantit, ku në situata të skajshme realizohen bisedimet me personat e ndaluar në 
afate të shkurtra kohore në këtë Stacion të policisë, nuk janë theksuar këshillat për të 
drejtat e personave të ndaluar (e drejta e kontrollimit nga ana e mjekut, thirrja e avokatit, 
mundësia që të njoftojnë ndonjë person të tretë dhe etj.).

Stacioni i policisë, nuk dispononte as me regjistrin e avokatëve, përkatësisht me listën 
e avokatëve, gjë që mund të rezultojë edhe me shkeljen e të drejtës së personit të arres-
tuar kur i njëjti në raste të caktuara do të theksojë se dëshiron që të ftojë avokatin.

Ligji për mbrojtje ndërkombëtare dhe për mbrojtje të përkohshme, parashikon 
mundësinë që shtetasit e huaj të mund të parashtrojnë kërkesën për pranimin e së drejtës 
së azilit para policisë në vendkalimin kufitarë, përkatësisht në stacionin më të afërt të poli-
cisë, por gjatë kohës kur u realizua vizita, ekipi i MPN konstatoi se Stacioni i policisë nuk 
disponin me formularë që duhet të plotësohen në rastet kur ndonjë shtetas i huaj do të 
vijë dhe do të shpreh qëllimin që të parashtrojë kërkesën për pranimin e të drejtës së azilit.

Ekipi i MPN, nga komandanti i Stacionit të policisë u informua se nëpunësit e policisë i 
kanë kaluar trajnimet për Procedurat standarde operative që kanë të bëjnë me kategoritë 
e cenuara të shtetasve të huaj, fëmijëve pa përcjellje, si dhe për identifikimin e viktimave 
të tregtisë me njerëz. Prapëseprapë, nga mënyra me të cilën u theksua veprimi në rastet 
kur nëpunësit e policisë nga ky Stacion i policisë do të hasin në persona – shtetas të huaj 
në vendkalimin kufitarë, mund të sajohet konkludimi se nuk realizohet vlerësimi fillestarë 
me qëllim të identifikimit të rrezikimit eventual të personave të hasur, gjë të cilën nëpunësit 
e policisë do të duhet ta bëjnë në terren, përkatësisht në vetë vendin ku do të takohen 
këta persona, por në vend të kësaj menjëherë njoftohen inspektorët e Qendrës Rajonale 
për Rajonin Kufitarë – Veri ose SHPB “Kumanovë” prej ku pranohen instruksione të më-
tutjeshme. Në pjesën më të madhe të rasteve, pranohen udhëzime që këta persona të 
transferohen  në QTP “Tabanoc”, me përjashtim të rasteve kur do të konstatohet se është 
kryer ndonjë vepër e caktuar penale dhe se më pas këta persona të transferohen deri te 
SP “Kumanovë”. 
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filimi fillestarë i personave për nga aspekti i identifikimit të shenjave të cenimit. 

2.4.4. Rekomandime dhe veprimet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi parandalues nacional në lidhje me gjendjet e konstatu-
ara 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 të policisë për kontrollime 
kufitare dhe për mbikëqyrje kufitare “Bellanoc”.

Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria për punë të brendshme 

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekomandimet 
e dhëna 

Të dorëzohet informacioni për atë se kur 
do të përfundojë ndërtimi i objektit të ri të 
Stacionit të policisë;

Nga Ministria për punë të brendshme 
nuk u pranua përgjigje në lidhje me këtë 
rekomandim.

Të sigurohet numri i mjaftueshëm i autom-
jeteve me qëllim të zhvillimit të pa penguar 
dhe efikas të aktiviteteve të punës në suaza 
të Stacionit të policisë;

Nga Ministria për punë të brendshme 
nuk u pranua përgjigje në lidhje me këtë 
rekomandim.

Të sigurohen nëpunëse të policisë të gjinisë 
femërore me qëllim të realizimit të pa 
penguar të detyrave të punës (bastisje kon-
trolluese të personave që i përkasin gjinisë 
femërore);

Nga Ministria për punë të brendshme 
nuk u pranua përgjigje në lidhje me këtë 
rekomandim. 

Tabela nr.8
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Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te SP “Bellanoc”

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e dhëna 

Në hapësirën ku në situ-
ata të skajshme realizohen 
bisedime me personat e ar-
restuar në Stacionin e poli-
cisë, të theksohen të drejtat 
e personave të privuar nga 
liria dhe të drejtat e person-
ave të ndaluar;

Nga ana jonë janë ndërmarrë masa në këtë drejtim, 
ashtu që në vend të dukshëm (sipas analizave më parë të 
realizuara për dukshmërinë e tabelës së varur) në hapë-
sirën e lartpërmendur, lëndë e vërejtjes janë theksuar të 
drejtat e kategorisë së personave të lartpërmendur, me 
qëllim që të njëjtit në çdo çast ti kenë në shqyrtim. 

Të mirëmbahet një nivel më 
i lartë i higjienës në suaza 
të hapësirave zyrtare dhe 
në magazinat e Stacionit të 
policisë;

Për mundësitë tona që do të ndërmerren janë të njoftuar 
të gjithë nëpunësit e policisë që punojnë në hapësirat 
zyrtare, ashtu edhe për masat plotësuese që duhet ti 
ndërmarrin me qëllim të ngritjes dhe mirëmbajtjes së 
nivelit të higjienës, për sa i përket subjekteve tjera kom-
petente, të cilët kryesisht në përqindjen më të madhe 
janë përgjegjës për mirëmbajtjen e higjienës (siç është 
Agjencia kompetente për pastrime, dhe në këtë rast, per-
soni konkret), i njëjti është njoftuar në lidhje me stand-
ardet e nevojshme të higjienës që duhet të realizohen, 
në pajtim me rekomandimet e dhëna nga ana juaj. Në 
kontekstin e lartpërmendurës, janë realizuar bisedime 
edhe me komandantin e SP “Mateç”, i cili është nën-
shkrues i listës për pastrime, që të kërkojë nga subjektet 
kompetente që në kontratën për pastrime, të hyjnë edhe 
hapësirat e podrumeve, të cilët për momentin nuk janë 
të përfshirë në kontratën për mirëmbajtje.

Nga hapësirat të cilat 
shfrytëzohen për realizimin 
e bisedimeve me personat 
e arrestuar, të mënjanohen 
të gjitha gjësendet të cilët 
do të mund të ndikojnë 
në mënyrë frikësuese mbi 
personat e ndaluar;

Në lidhje me supozimin e theksuar në Raportin e 
posaçëm dhe fotografisë së theksuar në të njëjtin se 
bëhet fjalë për shufrën metalike e cila është gjetur në ko-
rridorin para magazinës në SP “Mateç”, kjo shufër është 
mënjanuar menjëherë, ashtu që: As në hapësirën ku 
realizohen bisedimet, e as para saj nuk mund të hasen 
lloje të tilla të sendeve të cilët do të mund të ndikonin 
në mënyrë frikësuese ndaj personave që janë sjell për 
bisedime.

Tabela nr.9
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Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te SP “Bellanoc”

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e dhëna 

Nëpunësit e policisë, të 
implementojnë praktikën 
e profilimit fillestarë të 
personave të hasur – shtetas 
të huaj, me qëllim të 
identifikimit të shenjave të 
rrezikimit;

Nga ana jonë janë ndërmarrë masat dhe aktivitetet, gjatë 
kësaj me të gjithë nëpunësit e policisë nga SP për KK 
dhe MK “Bellanoc”, në një takim pune është realizuar 
njoftimi dhe shqyrtimi i metodave të cilat në të ardhmen 
detyrimisht do të zbatohen me qëllim të profilimit më të 
mirë të personave, me detektimin e shenjave të ekzis-
timit të rrezikut. Gjatë kësaj është theksuar se profilimi 
duhet ti përfshijë të dhënat siç janë: Përbërja (meshkuj, 
femra, fëmijë, afërsia familjare), dhe madhësia e grupit, 
prejardhja, mënyra e lëvizjes, vallë janë lëndë e kontra-
bandimit, vallë u nevojitet mbrojtja shëndetësore dhe 
mjekësore, tu ofrohet përkthyesi nëse nevojitet si dhe 
procedurat tjera të nevojshme për realizimin e profilimit 
fillestarë.;

Stacioni i policisë, të siguro-
jë formularët për plotësimin 
e kërkesave për pranimin e 
të drejtës së azilit dhe listën 
e emrave të avokatëve (listën 
e avokatëve);

Në këtë drejtim, nga ana jonë janë ndërmarrë një sërë 
aktivitete, gjatë kësaj me të gjithë nëpunësit e policisë 
në varësi prej kompetencave të tyre janë shtjelluar 
procedurat standarde operative në lidhje me pranimin 
e të drejtës së azilit të nënshtetasve të huaj, njësoj është 
siguruar edhe vërtetimi për qëllimin e shprehur për par-
ashtrimin e kërkesës për pranimin e së drejtës së azilit, 
gjithashtu është furnizuar edhe fletë regjistri i avokatëve 
i cili gjendet në hapësirën e kujdestarisë me sqarimet 
plotësuese për nëpunësit kujdestarë të policisë, si dhe 
kur të shfrytëzojnë dhe azhurnojnë të njëjtin.

Drejtimi më i azhurnuar i 
evidencave dhe evidentimi 
në kohë i të gjitha ngjar-
jeve në regjistrat dhe dosjet 
përkatëse.

Nga ana jonë u mbajt një takim pune me të gjithë 
nëpunësit kujdestarë të policisë si dhe janë ofruar sqa-
rime konkrete në lidhje me lëshimet e detektuara gjatë 
evidentimit të ngjarjeve që janë regjistruar në raportin 
e posaçëm, gjatë kësaj u ofruan udhëzime përkatëse 
me qëllim që lëshimet e tilla në të ardhmen të mos 
përsëriten. Kuadri i eprorëve është i detyruar që me 
rregull të kryej kontrollimin e evidencave dhe men-
jëherë të theksohen mangësitë dhe lëshimet eventuale 
dhe të njëjtit të evitohen menjëherë.



RAPORTI VJETOR 2018

40

Më datën 14.09.2018, u realizua vizita e pa paralajmëruar e Stacionit të policisë për 
kontrollime kufi tare dhe për mbikëqyrje kufi tare (SP për KK dhe për MK) “Pelincë”.

Në pajtim me Ligjin për kontrollime kufi tare3, kontrollimet kufi tare janë kontrollime të 
cilat realizohen në vendkalimet kufi tare, me qëllim që të kontrollohet se vallë duhet tu le-
johet personave dhe mjeteve të tyre transportuese dhe gjësendeve të cilat i posedojnë me 
vete, të hyjnë në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ose vallë tu lejohet që të 
dalin nga shteti, kurse, mbikëqyrje kufi tare nënkupton mbikëqyrjen e kufi rit shtetërorë në 
mes vendkalimeve kufi tare dhe mbikëqyrjen e vendkalimeve kufi tare jashtë orarit të për-
caktuar të kohës, me qëllim të parandalimit të shmangies së kalimit, përkatësisht evitimit 
të kontrollimeve kufi tare.

Stacioni i policisë për kontrollime kufi tare dhe për mbikëqyrje kufi tare “Pelincë”, dis-
ponon me më shumë objekte, prej të cilëve një pjesë gjenden në një largësi prej rreth 200 
metra nga vendkalimi kufi tarë, këto objekte janë të grupuara dhe të rrethuara nga ana e 

STACIONI I POLICISË PËR KONTROL-
LIME KUFITARE DHE PËR MBIKËQYRJE 

KUFITARE “PELINCE”
2.5

3 Ligji për kontrollime kufi tare („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 171/2010, 41/2014, 
148/2015, 55/2016 dhe 64/2018)

2.5.1. Kushtet materiale
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2.5.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Mekanizmi parandalues nacional, konstatoi se Stacioni i policisë disponоn me formu-
larët e nevojshëm në rastet kur nënshtetasit e huaj do të shprehin dëshirën që të parash-
trojnë kërkesën për pranimin e së drejtës së azilit në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Për nga aspekti i këshillave në lidhje me të drejtat e personave të ndaluar, në  hapë-
sirën zyrtare të vendkalimit kufitarë, përskaj Kodit të etikës policore, në vend të dukshëm 

djathtë që shpie drejtë vendkalimit kufitarë dhe dy objekte që gjenden në vetë vendka-
limin kufitarë, ku në fakt realizohen kontrollimet kufitare.

Stacioni i policisë nuk disponon me hapësira të posaçme në vendkalimin kufitarë, të 
përcaktuara për realizimin e bastisjes kontrolluese të personave, edhe përskaj faktit se në 
pajtim me Dekretin e miratuar nga Qeveria e RMV-së për standardet dhe normativat për 
planifikimin, ndërtimin dhe rregullimin e objekteve të cilët i shfrytëzon Ministria për punë 
të brendshme në vendkalimet kufitare4, është paraparë që këto stacione të policisë të 
posedojnë një hapësirë të posaçme për realizimin e bastisjes kontrolluese të personave.

Hyrja zyrtare e Stacionit të policisë “Pelincë” gjendet në objektin qendrorë dhe në të 
njëjtin nuk ekziston trami për qasje, dhe me këtë është pamundësuar qasja e pa penguar 
e personave me pengesa të caktuara fizike.

Në këtë stacion nuk ekziston hapësira e posaçme e adaptuar për marrjen në pyetje 
dhe për realizimin e bisedimeve me personat e privuar nga liria, me personat e arrestuar 
dhe me personat e ftuar, gjatë bisedimit me nëpunësit e policisë u fituan informacione se 
në rastet e realizimit të mbikëqyrjes kufitare ose të kontrollimeve kufitare, kur në vendka-
limin kufitarë do të konstatohen shkelje të caktuara ose në raste të ekzistimit të dyshimeve 
për shkaktimin e ndonjë vepre penale, bisedimet me personat që duhet të ndalohen, 
realizohen në hapësirën zyrtare  që gjendet në vetë vendkalimin kufitarë ose në zyrën e 
komandantit të Stacionit të policisë. Këto bisedime zgjasin pak kohë, për faktin se për këtë 
menjëherë njoftohen organet kompetente (nëpunësit zyrtarë të Drejtorisë doganore, Poli-
cia e pyjeve ose Prokurori kompetent publik) të cilëve më tej u dorëzohen këta persona.

Në pajtim me Aktvendimin për përcaktimin e stacioneve të policisë për ndalimin e per-
sonave, ky Stacion i policisë nuk është përcaktuar si stacion i policisë në të cilin mund të 
realizohet ndalimi i personave, për këtë arsye i njëjti nuk disponon me hapësira të veçanta 
të përcaktuara për ndalimin e personave. Në rastet kur shfaqet nevoja për ndalime, në 
varësi prej shkakut, personat transferohen deri te SHPB “Kumanovë” ose u dorëzohen 
nëpunësve të Policisë së pyjeve.

4 Dekreti për standardet dhe normativat për planifikimin, ndërtimin dhe rregullimin e objekteve të cilat 
i shfrytëzon Ministria për punë të brendshme në vendkalimet kufitare të Qeverisë së RM-së (“Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 164/2011)
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2.5.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

Nga kontrollimi në evidencat që kanë të bëjnë me veprimin me personat e privuar nga 
liria, ekipi i Mekanizimit parandalues nacional konstaton se të njëjtit drejtohen në mënyrë 
të rregullt, të lexueshme dhe të qartë, kurse ngjarjet regjistrohen në mënyrë përkatëse 
kronologjike.

Pas kontrollimit në më shumë lëndë individuale si dhe në dokumentacionin e përfshirë 
në lëndët, është konstatuar se të dhënat përputhen me të dhënat e përfshira në regjistrat 
përkatëse dhe të njëjtit udhëzojnë në rrjedhojën logjike të ngjarjeve.

ishin të theksuara edhe këshillat në lidhje me të drejtat e personave të ftuar, personave të 
arrestuar ose të personave të ndaluar në tre gjuhë, por vërejtja është për faktin se këto 
këshilla nuk ishin të theksuara në zyrën e komandantit, por në korridorin e Stacionit të 
policisë.

Autoritetet zyrtare gjithashtu theksuan se para çdo bisedimi, personat e ndaluar 
këshillohen për të drejtat e tyre në lidhje me ndihmën mjekësore, me të drejtën që të 
thërrasin mbrojtjen juridike, me të drejtën që të njoftojnë personin e tretë, etj.

Personat e ftuar, të arrestuar dhe personat e privuar nga liria, në kushte kur të njëjtit 
dëshirojnë që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre që të thërrasin mbrojtjen juridike, atyre nuk 
u qëndron në disponin lista e avokatëve, gjë që mund të rezultojë me shkeljen e të drejtës 
së tyre që të thërrasin avokatin.

MPN theksoi nevojën që në këtë stacion të policisë për kontrollime kufitare dhe për 
mbikëqyrje kufitare, në vend të dukshëm në pjesën e vendkalimit kufitarë të theksohet 
posteri me informacionet për të drejtën e personave që të kërkojnë mbrojtje ndërkom-
bëtare në shtetin tonë si dhe për procedurën për pranimin e së drejtës së azilit në më 
shumë gjuhë, gjë që është praktikë pozitive në stacionet tjera policore. Në fakt, edhe Ligji 
për mbrojtje ndërkombëtare dhe për mbrojtje të përkohshme, parashikon mundësinë që 
shtetasit e huaj të mund të parashtrojnë kërkesën për pranimin e së drejtës së azilit para 
policisë së vendkalimit kufitarë, përkatësisht në stacionin më të afërt të policisë.

Përndryshe, një pjesë e nëpunësve policorë nga ky Stacion i policisë kanë kaluar tra-
jnimet në lidhje me Procedurat standarde operative për veprimin me kategoritë e cenuara 
të shtetasve të huaj.
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Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te SP për KK dhe MK “Pelincë”

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekomandimet 
e dhëna 

Të adaptohen hapësira të posaçme për 
bastisjet kontrolluese edhe për personat 
– kërkues të azilit;

Është realizuar kontakti me përgjegjësit në 
Qendrën rajonale për punë kufitare “Veri” 
për adaptimin e hapësirave të posaçme 
për realizimin e bastisjeve kontrolluese të 
personave që janë kërkues të azilit,

Tabela nr.11

2.5.4. Rekomandimet dhe veprimet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Avokati i popullit – MPN për gjendjet e konstatuara nga vizita e realizuar, përpiloi Ra-
portin e posaçëm me rekomandimet konkrete, të cilin e dorëzoi deri te Ministria për punë 
të brendshme, si dhe deri te komandanti i Stacionit të policisë për kontrollime kufitare dhe 
për mbikëqyrje kufitare “Pelincë”.

Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria për punë të brendshme 

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekoman-
dimet e dhëna 

Të sigurohet numri përkatës i nëpunëseve 
të policisë, në veçanti të gjinisë femërore me 
qëllim të realizimit të pa penguar të detyrave 
të punës që kanë të bëjnë me realizimin e 
kontrollimeve kufitare dhe të mbikëqyrjeve 
kufitare; 

Nga Ministria për punë të brendshme 
nuk u pranua përgjigje në lidhje me këtë 
rekomandim.

Të sigurohet numri i mjaftueshëm i autom-
jeteve me qëllim të zhvillimit të pa penguar 
dhe efikas të aktiviteteve të punës në suaza të 
Stacionit të policisë.

Nga Ministria për punë të brendshme 
nuk u pranua përgjigje në lidhje me këtë 
rekomandim. 

Tabela nr.10
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Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te SP për KK dhe MK “Pelincë”

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekomandimet 
e dhëna 

Të sigurohet lista e azhurnuar e 
avokatëve me qëllim të realizimit të 
pa penguar të së drejtës për thirrjen e 
avokatit nga ana e personave të cilët do 
të shprehin qëllimin që të angazhojnë 
avokatin;

Është siguruar lista e azhurnuar e avokatëve 
e cila është në qasje  për realizimin e së 
drejtës për thirrjen e avokatit nga ana e 
personave të cilët do të shprehin qëllimin 
që të angazhojnë avokatin,

Të mos shfrytëzohet korrektori gjatë 
drejtimit të regjistrave dhe drejtimi i 
tërësishëm i tyre ashtu siç është paraparë 
me Rregulloren për përmbajtjen dhe 
mënyrën e drejtimit të evidencave të 
policisë dhe për formën dhe përmbajtjen 
e formularit të evidencave të policisë;

Po respektohen udhëzimet e dhëna për mos 
shfrytëzimin e korrektorit gjatë drejtimit të 
regjistrave dhe drejtimi i tërësishëm i tyre 
ashtu siç është paraparë me Rregulloren 
për përmbajtjen dhe mënyrën e drejtimit të 
evidencave të policisë dhe për formën dhe 
përmbajtjen e formularit të evidencave të 
policisë;

Regjistrat dhe të gjitha hapësirat e 
Stacionit të policisë, duhet të jenë të 
qasshme në çdo kohë, dhe të mos varen 
nga qasja e vetëm një personi zyrtarë;

Të gjithë regjistrat që drejtohen në SP për 
KK dhe MK “Pelincë” janë në qasje në çdo 
kohë në hapësirën ku është i akomoduar 
shërbimi i kujdestarisë;

Të pranohet praktika pozitive nga Sta-
cionet tjera të policisë dhe të  furnizohen 
fletushka dhe afishe me këshillat për të 
drejtat e personave të arrestuar, përkatë-
sisht të personave të privuar nga liria ose 
të personave të ndaluar, në më shumë 
gjuhë, në të cilët eventualisht personat 
e arrestuar në Stacionet e policisë do të 
nënshkruhen, si dëshmi se me të vërtetë 
janë të njoftuar, përkatësisht se i kanë 
mësuar të drejtat, në gjuhën të cilën e 
kuptojnë. Gjithashtu, në vend të duk-
shëm, në pjesën e vendkalimit kufitarë 
të theksohet posteri me informacionet 
për të drejtat e personave që të kërkojnë 
mbrojtje ndërkombëtare në Republikën 
e Maqedonisë së Veriut dhe për proce-
durën për pranimin e së drejtës së azilit, 
të përkthyer në më shumë gjuhë;

Është realizuar kontakti me eprorët e drejt-
përdrejtë nga Qendra Rajonale për punë 
kufitare “Veri” për furnizimin e fletush-
kave me këshillat në lidhje me të drejtat e 
personave të arrestuar ose të personave të 
ndaluar, si dhe furnizimin e posterit me 
informacionet për të drejtat e personave që 
të kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare, i cili 
do të vendoset në vend të dukshëm në vetë 
Vendkalimin kufitarë;
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Më datën 20.09.2018, Mekanizmi parandalues nacional realizoi vizitën e rregullt dhe 
të pa paralajmëruar në Stacionin e policisë për kontrollime kufi tare dhe për mbikëqyrje 
kufi tare (SP për KK dhe MK) “Dojrani i Vjetër”.

Stacioni i policisë për kontrollime kufi tare dhe për mbikëqyrje kufi tare “Dojrani i 
vjetër”, gjendet në vet vendkalimin kufi tarë me Republikën e Greqisë, kurse objektin në të 
cilin është i akomoduar stacioni i policisë, e ndajnë me Drejtorinë e Doganës të RMV-së, 
përkatësisht me pikën doganore “Dojrani i Vjetër”. Objekti është me konsistencë të fortë, 
kurse zyrat e Stacionit të policisë gjenden në katin përdhes dhe në katin e parë.

Ndodhitë aktuale lidhur me krizën e emigrantëve / refugjatëve imponojnë nevojën e 
mbikëqyrjes së vazhdueshme dhe të fuqizuar të vilës kufi tare në mes vendkalimeve kufi t-
are, në veçanti në pjesën e brezit kufi tarë, përkatësisht mbikëqyrja kufi tare që është nën 
kompetenca të këtij Stacioni të policisë.

Në këtë kuptim, MPN gjatë bisedimeve që i zhvilloi me nëpunësit zyrtarë u informua 
se numri aktual i kuadrove të angazhuara policore nuk është i mjaftueshëm që të mund të 
ofrojë ballafaqim adekuat me problemet dhe sfi dat që me vete i sjell ky lloj i krizës.

Në pjesën e hyrjes në Stacionin e policisë për kalim kufi tarë dhe për mbikëqyrje kufi -
tare “Dojrani i Vjetër”, nuk ekziston trami për qasje i përcaktuar për personat me pengesa 
fi zike, dhe me këtë u është vështirësuar dhe praktikisht u është pamundësuar qasja deri 
te hapësirat e brendshme zyrtare në suaza të Stacionit të policisë.

STACIONI I POLICISË PËR KONTROLL-
IME KUFITARE DHE PËR MBIKËQYRJE 

KUFITARE “DOJRANI I VJETËR”
2.6
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Në stacionin e policisë për kalim kufitarë dhe për mbikëqyrje kufitare “Dojrani i 
Vjetër”, nuk ekziston hapësira e posaçme dhe e adaptuar për marrjen në pyetje dhe për 
bisedime me personat e privuar nga liria, për personat e arrestuar ose të ftuar në këtë 
stacion policor.

Bisedimet me këta persona, më shpesh realizohen në zyrat e komandantit dhe zëv-
endësit të tij, si dhe në hapësirën e përcaktuar për mbledhje, e cila (ashtu siç u theksua) 
shfrytëzohet edhe si hapësirë për realizimin e bisedimeve me personat të cilët kanë shpre-
hur qëllimin për parashtrimin e kërkesës për pranimin e së drejtës së azilit.

Stacioni i policisë për kalim kufitar dhe për mbikëqyrje kufitare “Dojrani i Vjetër”, nuk 
disponin as me hapësirën e posaçme për realizimin e bisedimeve me personat e moshës 
së mitur, siç është paraparë me Ligjin për drejtësi për fëmijët.

 Në Stacionin e policisë për KK dhe MK “Dojrani i vjetër”, nuk ekzistojnë kushtet 
për ndalimin e personave, për këtë arsye ky Stacion i policisë disponon me listën e sta-
cioneve të policisë që posedojnë hapësirat e përcaktuara për ndalime (në Gjevgjeli dhe 
Vallandovë).

Gjithashtu, Stacioni i policisë nuk disponon me hapësirën e posaçme për realizimin e 
bastisjes kontrolluese, për këtë arsye bastisja kontrolluese realizohet në zyrën e ndihmës 
– komandantit. Gjatë kontrollimit të realizuar në të njëjtën, ekipi i MPN vërejti shkopin e 
gomës menjëherë afër derës hyrëse, gjë që mund të ushtrojë efekt frikësues mbi personat 
me të cilët realizohen bisedime ose mbi të cilët ushtrohet bastisja kontrolluese.

Për gjendjet e tilla të hasura, ekipi i MPN menjëherë reagoi te autoritetet zyrtare, 
pas kësaj pasoi intervenimi urgjent nga ana e nëpunësve të policisë dhe u mënjanua 
shkopi i gomës, gjithashtu, në raportin e dorëzuar deri te stacioni i policisë u dha edhe 
rekomandimi që në të ardhmen të mbahet llogari për ruajtjen e sendeve me të cilët mund 
të ushtrohet efekti frikësues mbi personat e ndaluar.

2.6.1. Kushtet materiale

2.6.2. Realizimi i drejtave të personave të nda-
luar

Në vetë hyrjen e Stacionit të policisë, në vend të dukshëm është vendosur posteri në 
të cilin janë theksuar të drejtat e personave të ftuar, personave të arrestuar dhe të perso-
nave të ndaluar, në shtatë gjuhë, po ashtu në vend të dukshëm në korridorin e Stacionit të 
policisë është vendosur edhe Kodi i etikës policore. Ekipi i Mekanizimit kombëtarë nga ana 
e komandantit dhe drejtuesit të ndërrimit u njoftua se personat e ndaluar dhe personat e 
privuar nga liria në Stacionin e policisë, njoftohen me të drejtën që të thërrasin mbrojtjen 
juridike, të njoftojnë personin e tretë për arrestimin e tyre, përkatësisht për privimin nga 
liria, si dhe për të drejtën që të kërkojnë ndihmën mjekësore.

Duke pasur parasysh faktin se zyrat e komandantit dhe të zëvendës – komandantit 
shfrytëzohen si hapësira për realizimin e bastisjes kontrolluese dhe për zhvillimin e bise-
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2.6.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

Nga kontrollimi i evidencave për personat e ndaluar, vërejtjet e ekipit të MPN janë se 
në Evidencën për ngjarjet ditore, përskaj faktit se e njëjta drejtohet në mënyrë të qartë 
dhe të lexueshme, prapëseprapë vërehen lëshime për nga aspekti i regjistrimit të ngjar-
jeve.

Përkatësisht, gjatë vizitës së realizuar më parë nga ana e ekipit të MPN në Stacionin 
e policisë për mbikëqyrje kufitare “Sopot”, qartazi nga evidencat dhe nga dokumentacioni 
tjetër u konstatua se, në datën konkrete dhe në orën konkrete, nga ana e nëpunësve të 
policisë nga SP për MK “Sopot” është realizuar transferimi i dymbëdhjetë emigrantëve nga 
Afganistani deri te SP për KK dhe për MK “Dojrani i Vjetër” të cilët po të njëjtën ditë i janë 
dorëzuar një nëpunësi të caktuar të policisë nga Stacioni i policisë “Dojrani i Vjetër”, për 
procedim të mëtutjeshëm.

Me qëllim të kontrollimit të këtyre informacioneve, ekipi i MPN gjatë vizitës së SP 
“Dojrani i vjetër”, realizoi krahasimin e informacioneve dhe nga kontrollimi në Evidencën 
e ngjarjeve ditore, konstatoi se pranim – dorëzimi i dymbëdhjetë emigrantëve të lartpër-
mendur në këtë Stacion të policisë, fare nuk është regjistruar si ngjarje.

Fakti se një ngjarje e tillë nuk është regjistruar në Evidencën e Stacionit të policisë, 
seriozisht e imponon çështjen për veprimin e mëtutjeshëm me këta persona dhe në të 
njëjtën kohë hap dyshime në lidhje me procedimin e mundshëm kundërligjorë me këta 

dave fillestare me personat e ndaluar, ekipi i MPN konstatoi se në këto hapësira nuk janë 
të theksuara flaerët përkatës me këshillat lidhur me të drejtat e personave të ndaluar.

Mungesën e posterëve me këshillat lidhur me të drejtat e personave të ndaluar në 
hapësirat ku realizohen bisedimet me këta persona, edhe atë në më shumë gjuhë, ekipi i 
MPN e konsideron si shkelje të drejtave të personave të ndaluar, dhe për këtë arsye këto 
vërejtje menjëherë iu theksuan nëpunësve të policisë. Gjithashtu, në raportin e dorëzuar 
deri te vetë stacioni i policisë, u dorëzua rekomandimi për sigurimin urgjent të këshillave 
lidhur me të drejtat e personave të ndaluar në hapësirat që shfrytëzohen për realizimin e 
bastisjes kontrolluese dhe për bisedimet me këta persona.

Nga autoritetet zyrtare në Stacionin e policisë u theksua se, kur bëhet fjalë për zbu-
limin e emigrantëve në brendinë e territorit vendorë, nëpunësit e policisë të njëjtit i trans-
portojnë në Qendrën pranuese transitore “Vinojug”, kurse në rastet kur emigrantët të cilët 
nuk i përmbushin kushtet për hyrje, do të gjenden në vetë vendkalimin kufitarë, atëherë 
atyre u jepet aktvendimi për hyrjen e refuzuar dhe të njëjtit rikthehen në Republikën e 
Greqisë. 

Sipas nëpunësve të policisë, deri më tani në Stacionin e policisë për KK dhe MK “Do-
jrani i Vjetër” nuk është parashtruar asnjë kërkesë për azil, por prapëseprapë, ky stacion 
posedon kopje të formularit të përcaktuar për kërkesën e azilit, si dhe me hapësirën e cila 
do të shfrytëzohej për akomodimin e kërkuesve të azilit.
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2.6.4. Rekomandime dhe veprimet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi parandalues nacional në lidhje me gjendjet e konstatu-
ara 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 të policisë për kontrollime 
kufitare dhe për mbikëqyrje kufitare “Dojrani Vjetër”.

Në këtë kuptim, këto janë përgjigjet të cilat Avokati i popullit – Mekanizimi paran-
dalues nacional i fitoi nga Ministria për punë të brendshme, më konkretisht nga Drejtori i 
Entit për siguri publike.

persona, me qëllim fshehjen e qëllimtë (si për shembull: dëbim groporë që është në 
kundërshtim me nenin 4, Protokollin nr. 4 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut).

Për lëshimin e konstatuar, ekipi i MPN menjëherë i informoi autoritetet përgjegjëse 
zyrtare, gjithashtu edhe në raportin e dorëzuar dorëzoi rekomandimin për azhurnim dhe 
rregullsi gjatë drejtimit të regjistrave.

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria për punë të brendshme

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna 

Të bëhen përpjekje për renovimin dhe 
zgjerimin e objektit në të cilin është 
akomoduar Stacioni i policisë, me 
qëllim që të mundësohet realizimi i pa 
penguar i detyrave zyrtare;

Ju informojmë se një pjesë e stacioneve të 
policisë në territorin e shtetit tani më janë të 
renovuara, kurse për pjesën e mbetur, reno-
vimi do të realizohet në pajtim me mjetet e 
disponueshme, në pajtim me planin vjetor të 
Ministrisë si dhe në pajtim me prioritetet e 
përcaktuara. Për sa i përket objekteve në vend 
kalimet kufitare, duke i përfshirë edhe VK “Do-
jrani i Vjetër”, Ju informojmë se të njëjtit janë 
në pronësi të Ministrisë për financa – Drej-
torisë doganore. Rekomandimi do të merret 
parasysh dhe do të përcillet deri te shërbimet 
kompetente në suaza të Ministrisë për punë të 
brendshme dhe Ministrisë për financa – Drej-
toria doganore;

Të përshtatet dhe në mënyrë përkatëse 
të adaptohen hapësirat e veçanta për 
marrjen në pyetje dhe për bastisjet 
kontrolluese të personave të privuar 
nga liria dhe të personave të ndaluar;

Tabela nr.12
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Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te SP “Dojrani i Vjetër”

Rekomandimet e 
dhëna

Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e dhëna deri te 
ESP - MPB

Theksimi i posterëve me 
të drejtat dhe këshillat 
në hapësirat ku real-
izohen bisedimet me 
personat e ndaluar, edhe 
atë në më shumë gjuhë;

Ju njoftojmë se në hyrjen e stacionit të policisë, në vend të 
dukshëm janë të vendosur dy postera, në korridorin janë 
të vendosur dy postera, si dhe në hapësirën e kujdestarisë 
janë të vendosura dy postera, për informimin e personave të 
cilëve në çfarëdo lloj baze u është kufizuar e drejta e lëvizjes. 
Megjithatë, me qëllim të realizimit të këtij rekomandimi 
si dhe me qëllim që personat e ndaluar të informohen në 
mënyrë përkatëse, dhe gjatë kësaj duke i pasur parasysh 
mundësitë momentale, hapësira e ndihmës komandantit 
është përcaktuar si hapësirë ku është vendosur posteri për 
informimin e personave të ndaluar, në të cilin janë theksuar 
të drejtat e personave të arrestuar në shtatë gjuhë;

Tabela nr.13

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria për punë të brendshme

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna 

Të punësohen më shumë nëpunës të 
policisë, në pajtim me Sistematizi-
min dhe gjatë kësaj duhet të mbahet 
llogari për strukturën gjinore dhe 
etnike, në veçanti me punësimin e më 
shumë nëpunësve policorë të gjinisë 
femërore;;

Ju njoftojmë se në pajtim me mundësitë mo-
mentale edhe punësimi i nëpunësve të policisë 
po realizohet në pajtim me planin prej më parë 
të përcaktuar, kurse përcaktimi i tyre realizohet 
në pajtim me nevojat e përcaktuara, prioritetet 
dhe mundësitë reale dhe momentale.
Rekomandimi do të merret parasysh.
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Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te SP “Dojrani i Vjetër”

Rekomandimet e 
dhëna

Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e dhëna deri te 
ESP - MPB

Regjistrat e evidencave 
të drejtohen në mënyrë 
më të rregullt dhe më të 
azhurnuar;

Ju informojmë se në evidencën e formularit nr. 3, vërejtja 
në lidhje me mos plotësimin e rubrikës 15 (data dhe ora kur 
është liruar personi) ka të bëjë me shkakun se në stacionin 
e policisë nuk ekzistojnë kushtet për ndalimin e personave 
dhe të njëjtit në afatin prej 6 orëve transferohen në SP me 
kompetenca të përgjithshme “Vallandovë” ose “Gjevgjeli” 
dhe për aktivitetin e njëjtë plotësohet rubrika nr. 16 për 
transferimin e personit, ku theksohet se në cilin stacion të 
policisë dhe në sa ora është dorëzuar personi i ndaluar. Edhe 
në formularin nr. 2, me qëllim të evitimit të mangësive nga 
ana e nëpunësve të policisë në SP për KK dhe MK “Dojran”, 
kërkohen njoftime kthyese – telegrame nga njësitet tjera 
organizative dhe nëpunësit e policisë të cilët i ndërmarrin 
masat dhe veprimet e mëtutjeshme zyrtare – autorizimet 
me personat e arrestuar dhe me personat e privuar nga liria, 
krahas kohës së lirimit, përkatësisht të theksohet data dhe 
ora e lirimit në rubrikën përkatëse. Në formularin nr. 62, 
vërejtja për faktin se mungon ora e konfiskimit të sendeve, 
është mënjanuar menjëherë. Në rubrikën nr. 3 ku duhet të 
regjistrohet numri i amzës i personit, do të theksojmë se 
nënshtetësia e  huaj, si për shembull nga Greqia ose Sh-
qipëria nuk kanë theksuar numrat e amzës në dokumentet 
e tyre të udhëtimit e as në letërnjoftimet e tyre. Në rubrikën 
nr. 7 ku duhet të qëndrojë emri dhe mbiemri i nëpunësit 
të policisë, të cilit i është dhënë në ruajtje sendi dhe vendi i 
ruajtjes, regjistrohet vetëm vendi përkatësisht emri i sta-
cionit të policisë për shkakun se nuk është plotësuar vendi i 
sistematizuar i punës – administrator dhe drejtues  me MTS 
nëse sendi gjendet në stacionin e policisë. Të gjitha vërejtjet 
tjera që janë detektuar gjatë kohës së vizitës janë mënjanuar. 
Për sa i përket vërejtjes së theksuar në raportin, për të cilën 
gjatë kohës së vizitës nuk janë njoftuar nëpunësit e policisë, 
e që ka të bëjë me atë se ekipi i AP ka konstatuar lëshime në 
evidencën e ngjarjeve ditore, përkatësisht formulari nr. 55 
në lidhje me regjistrimin e ngjarjes që ka ndodhur më datën  
18.04.2017 në SP për MK “Sopot”, dhe në të cilin theksohet 
se kanë qenë të transferuar emigrantët të cilët janë pranuar
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Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te SP “Dojrani i Vjetër”

Препораки Одговор по препорака

nga nëpunësit e policisë nga SP për KK dhe MK “Dojrani i 
Vjetër”, theksojmë se nuk ekziston ngjarja e tillë, përkatësisht 
fare nuk janë pranuar emigrantët nga SP për MK “Sopot”.

Nga hapësirat të cilat 
shfrytëzohen për reali-
zimin e bisedimeve dhe 
për bastisjet kontrolluese 
të personave të arres-
tuar, të mënjanohen të 
gjitha sendet të cilët do 
të mund të vepronin në 
mënyrë frikësuese mbi 
personat e ndaluar.

Në çastin e pikërishëm, menjëherë u dhanë sqarime se shko-
pi i përket nëpunësit të policisë i cili ka qenë në ndërrimin e 
natës dhe i cili akoma është i pranishëm në stacionin e poli-
cisë me qëllim të ri kthimit të një pjese të pajisjeve në pajtim 
me nenin 31 të Ligjit për policinë, përkatësisht pas njoftimit 
të pranuar se ai ka shkaktuar shkelje në lidhje me nenin 11, 
paragrafi 1 të LKKRPP armatimi personal dhe plumbat e 
dhëna si detyrim, i konfiskohen përkohësisht, shkopi i gomës 
i është larguar menjëherë, i njëjti i është marr nga nëpunësi 
i policisë deri sa kanë qenë të pranishëm përfaqësuesit e AP 
në stacionin e policisë, ashtu që nuk ekzistojnë sende të cilët 
do të ndikonin në mënyrë frikësuese mbi personat e ndaluar;
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Më datën 26.09.2018, Mekanizimi parandalues nacional realizoi vizitën e rregullt dhe 
të pa paralajmëruar në Stacionin e policisë për mbikëqyrje kufi tare (SP dhe MK) “Mi-
hajllovë”. Ky Stacion i policisë është i përcaktuar për mbikëqyrje kufi tare, që në pajtim me 
Ligjin për kontrollim kufi tarë realizohet me qëllim të parandalimit të kalimit ilegal të kufi rit 
shtetërorë, pengimin e kriminalitetit tej kufi tarë dhe marrjen e masave kundër personave 
të cilët në mënyrë ilegale e kanë kaluar kufi rin.

Kompetenca vendore për realizimin e mbikëqyrjes kufi tare e përfshinë territorin e 
vijës kufi tare në një sipërfaqe të përgjithshme prej rreth 42 kilometra, përkatësisht nga 
i a.q. guri i kufi rit 92 deri te guri i kufi rit 109. Bëhet fjalë për brezin kufi tarë malorë, i cili 
karakterizohet me qasje dhe me kalim të vështirë. Gjatë viteve të fundit, në veçanti me 
fi llimin e krizës së emigrantëve / refugjatëve, aktivitetet e punës janë të fokusuara në 
veçanti në pjesën e territorit që përfshin autostradën Veles – Gradsko dhe Negotinë – 
Demir Kapi.

Selia e Stacionit të policisë “Mihajllovë” gjendet në Kavadarë, në objektin në të cilin 
është akomoduar Qendra rajonale për punë kufi tare “Jug”. Vet fakti që selia e Stacionit të 
policisë është e larguar më shumë se pesëdhjetë kilometra nga brezi kufi tar, e hap dilemën 
në lidhje me mundësinë për realizimin efi kas dhe efektiv të detyrave të punës, që përfshin 
realizimin e mbikëqyrjes në pjesën e vijës kufi tare.

STACIONI I POLICISË PËR MBIKËQYRJE 
KUFITARE “MIHAJLLOVË”2.7
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2.7.1. Kushtet materiale 
Stacioni i policisë për mbikëqyrje kufitare “Mihajllovë” nuk disponin me hapësira të 

posaçme për marrjen në pyetje dhe për realizimin e bisedimeve me personat e privuar 
nga lirua, me personat e arrestuar ose me personat e ftuar në këtë stacion, për faktin se 
ky Stacion i policisë nuk i ndalin personat.

Në situata të skajshme, kur gjatë realizimit të mbikëqyrjes kufitare, në vendkalimin 
kufitarë do të konstatohet ndonjë shkelje e caktuar ose në rastet e ekzistimit të dyshimit 
për shkaktimin e ndonjë vepre penale, bisedimet me personat të cilët duhet të ndalohen 
realizohen në hapësirën zyrtare të komandantit të Stacionit të policisë. Këto bisedime 
zgjasin shkurt, për faktin se për rastin konkret menjëherë njoftohen organet kompetente 
(nëpunësit zyrtarë nga Drejtoria doganore, Policia e pyjeve ose Prokurori kompetent pub-
lik) të cilët më pas i dorëzohen këta persona.

Në rastet kur në rrugë ose në vende të tjera që janë nën kompetentë të SP për MK 
hasen emigrantët, atëherë për këtë menjëherë njoftohet Seksioni për kriminalitet tej ku-
fitarë, shtetas të huaj dhe readmision, dhe kur shfaqet nevoja për ndalimin e personave, 
kjo masë realizohet në SP “Negotinë”.

2.7.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Gjatë kontrollimit të realizuar në hapësirat ku zhvillohen bisedimet me personat e 
ndaluar, ekipi i MPN konstatoi se në asnjërën prej hapësirave në vende të dukshme nuk 
janë theksuar këshillat në lidhje me të drejtat e personave të arrestuar, përkatësisht të 
personave të privuar nga liria ose të personave të ndaluar.

Këshillat për të drejtat e personave të ndaluar, janë të vendosura para vetë hyrjes së 
Stacionit të policisë, ku në vend të dukshëm është vendosur posteri ku janë të theksuara 
të drejtat e personave të ftuar, personave të arrestuar dhe personave të ndaluar në shtatë 
gjuhë, gjithashtu në vend të dukshëm në korridorin është theksuar Kodi i etikës policore, 
si dhe posteri për informacionet lidhur me kërkuesit e azilit.

Gjatë kësaj, personat me të cilët realizohen bisedime në Stacionin e policisë çdo herë 
këshillohen për të drejtat e tyre (e drejta e mjekut, e avokatit, e drejtat që të njoftojnë 
personin e tretë dhe etj.). Në këtë kuptim u konstatua se Stacioni i policisë disponon me 
listën e regjistrit të avokatëve, përkatësisht listën e avokatëve, me qëllim që tu mundëso-
het e drejta personave të ndaluar të thërrasin avokatin. 

Nëpunësit e policisë në Stacionin e policisë për mbikëqyrje kufitare “Mihajllovë” i 
kanë kaluar trajnimet për Procedurat e standardizuara operative që kanë të bëjnë me kat-
egoritë e cenuara të shtetasve të huaj, për fëmijët pa përcjellje, si dhe për identifikimin e 
viktimave të tregtisë me njerëz. Prapëseprapë, nga mënyra në të cilën u theksuar veprimi 
në lidhje me rastet kur nëpunësit e këtij stacioni të policisë do të takohen me personat – 
nënshtetasit e huaj në territorin kufitarë, mund të konkludohet se nuk realizohet vlerësimi 
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2.7.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

Gjatë vizitës së realizuar, Mekanizmi parandalues nacional realizoi kontrollimin e evi-
dencave që drejtohen në suaza të këtij Stacioni të policisë. Nga kontrollimi i regjistrave 
mund të konstatohet se të njëjtit drejtohen në mënyrë kronologjike, gjatë kësaj nuk 
shfrytëzohet korrektori dhe është evidente lidhshmëria e ndërsjellë numerike e regjistrave.

Karakteristikë për këtë stacion të policisë është fakti se i njëjti nuk posedon kapac-
itet dhe kushte për ndalimin e personave, por masa e ndalimit realizohet në suaza të 24 
orëve të lejuara me ligj me qëllim të kontrollimeve kufitare. Prej këtu, prej asaj që mund 
të vërehet nga evidencat, asnjëri prej personave të privuar nga liria nuk është ndaluar në 
vetë stacionin e shqyrtuar të policisë, por personat e ndaluar menjëherë ose më shumë në 
kohëzgjatje prej dy orëve transferohen deri te SP “Negotinë”.

fillestarë me qëllim të identifikimit të rrezikimit eventual të personave të hasur, gjë të 
cilën këta nëpunës të policisë duhet ta bëjnë që në terren, përkatësisht në vet vendin e 
takimit me këta persona, por ata menjëherë i njoftojnë inspektorët e Qendrës rajonale për 
punë kufitare ose SHPB “Negotinë”, prej nga pranojnë instruksione të mëtutjeshme. Në 
pjesën më të madhe të rasteve, pranohen udhëzime që personat të transferohen në QPT 
“Tabanoc”. Një pjesë e personave në fund përfundojnë edhe në Qendrën pranuese për 
shtetasit e huaj, si dëshmitarë të procedurave që zhvillohen kundër personave të tretë.

2.7.4. Rekomandime dhe veprime në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi parandalues nacional në lidhje me gjendjet e konstatu-
ara përpiloi Raport të posaçëm me rekomandime konkrete, të cilin e dorëzoi deri te Min-
istria për punë të brendshme, si dhe deri te komandanti i stacionit të policisë “Mihajllovë”.

Pas rekomandimeve të dorëzuar, përgjigje u pranua vetëm nga Drejtori i Entit për 
siguri publike – Ministria për punë të brendshme.
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Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria për punë të brendshme 

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna deri te ESP - MPB

Selia e Stacionit të policisë për 
mbikëqyrje kufitare nevojitet që të 
lokalizohet në vendim që do të jetë 
në afërsi të vijës kufitare, me qëllim të 
realizimit efikas dhe efektiv të kompe-
tencave që përfshijnë monitorimin e 
brezit kufitarë;

Lokalitetet e Stacionit të policisë për kontrol-
lime kufitare dhe për mbikëqyrje kufitare 
janë të përcaktuara në pajtim me analizat e 
realizuara prej më parë në lidhje me rreziqet, 
kushtet e terrenit dhe resurset dhe kapacitetet 
ekzistuese. Përkatësisht, një pjesë e objekteve 
të cilët për momentin po shfrytëzohen, janë të 
pranuara në shfrytëzim nga Ministria e mbro-
jtjes, kurse dislokimi i një pjese të stacioneve 
të policisë në objektet e reja do të realizohet 
në pajtim me mjetet e disponueshme dhe në 
pajtim me prioritetet e përcaktuara. Rekoman-
dimi i dhënë do të merret parasysh;

Tabela nr.14

Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te SP “Mihajllovë”

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna deri te ESP - MPB

Në hapësirën në të cilën në situata të 
skajshme realizohen bisedimet me per-
sonat e arrestuar në Stacionin e policisë, 
të theksohen të drejtat e personave të ar-
restuar, përkatësisht të drejtat e person-
ave të privuar nga liria dhe të personave 
të ndaluar;

Në zyrat që shfrytëzohen për realizimin e 
bisedimeve me personat e arrestuar në këtë 
Stacion të policisë, janë të vendosur posterët 
në të cilët janë theksuar të drejtat e person-
ave të arrestuar, në shtatë gjuhë;

Nëpunësit e policisë të themelojnë prak-
tikën e profilimit fillestarë të personave 
të hasur – shtetasve të huaj, me qëllim të 
identifikimit të shenjave të rrezikut, në 
pajtim me Procedurat standarde opera-
tive;

Në pajtim me programin vjetor të Minis-
trisë për punë të brendshme dhe në pajtim 
me bashkëpunimin shumëvjeçarë të theme-
luar me disa organizata ndërkombëtare, 
në vazhdimësi po realizohen trajnime të 
nëpunësve të policisë, në veçanti në pjesën 
e veprimit me kategoritë e cenuara, identi-
fikimi dhe udhëzimi i tyre;

Tabela nr.15
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Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te SP “Mihajllovë”

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna deri te ESP - MPB

Të ndërpritet praktika e deportimit të 
emigrantëve duke e anashkaluar fillimin 
e procedurës përkatëse për kthimin e 
personave përmes kufirit;

Gjatë çdo rasti të zbulimit të personave – 
emigrantë dhe pas profilimit fillestarë të 
tyre, personat transferohen në QPT “Gje-
vgjeli”, ku përskaj nëpunësve të policisë janë 
të pranishëm edhe përfaqësuesit e organiza-
tave joqeveritare, të cilët kryejnë bisedime 
me të njëjtit, gjithashtu janë të pranishëm 
edhe përkthyesit, ekipet mjekësore, për-
faqësuesit e Kryqit të Kuq, përfaqësuesit 
e organizatave që ofrojnë ndihmën ju-
ridike falas. Përfaqësuesit e organizatave 
të ndryshme të pranishme në terren, të 
cilët pas vlerësimit të mëparshëm veprojnë 
me këta persona, të cilët gjithashtu janë të 
fotografuar, daktiloskopuar, përkatësisht 
të regjistruar dhe të akomoduar në QPT 
“Gjelvgjeli”, kurse puna e nëpunësve të poli-
cisë nga SP për MK “Mihajllovë” përfundon 
me dorëzimin e personave deri te nëpunësi i 
policisë nga QPT “Gjevgjeli”.;
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Më datën 29.11.2018, Mekanizimi parandalues nacional realizoi vizitën  e rregullt të 
paparalajmëruar në Stacionin e policisë për kontrollime kufi tare “AEROPORTI SHKUP”.

Stacioni i policisë për KK “Aeroporti Shkup”, në pajtim me normativat pozitive ligjore 
është kategorizuar si stacion i policisë për kontrollime kufi tare i kategorisë së parë. Në 
pajtim me Dekretin për standardet dhe normativat e planifi kimit, ndërtimit dhe rregullimit 
të objekteve të cilat i shfrytëzon Ministria e punëve të brendshme në vendkalimet kufi t-
are5, objektet në të cilët janë të akomoduar stacionet e policisë për kontrollime kufi tare të 
kategorisë së parë, duhet ti plotësojnë standardet e caktuara. 

STACIONI I POLICISË PËR KONTROL-
LIME KUFITARE “AEROPORTI SHKUP”2.8

2.7.1. Kushtet materiale
Në Stacionin e policisë për KK “Aeroporti Shkup” ekzistojnë hapësira për ndalimin e 

personave. Hapësirat e përcaktuara për ndalime, janë të furnizuara me 4 krevate në kate 
me tualete të posaçme. Gjerësia e këtyre hapësirave është 2,8 metra, kurse lartësia është 
4,1 metër. Temperatura e këtyre hapësirave, në çastin e vizitës së realizuar në të njëjtit 

5 Dekreti për standardet dhe normativat për planifi kimin, ndërtimin dhe rregullimin e objekteve të cilat 
i shfrytëzon Ministria për punë të brendshme në vendkalimet kufi tare të Qeverisë së RM-së (“Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 164/2011)
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ishte 21,6 gradë të celsiusit. Lagështia e ajrit në këto hapësira ishte 28,5. Në të gjitha 4 
hapësirat e përcaktuara për ndalime kishte dritare të vogël në pjesën e sipërme të hapë-
sirës me grila.

Në suaza të Stacionit të policisë, ndodhet edhe një tualet (për meshkuj dhe për 
femra) të cilin në të njëjtën kohë e shfrytëzojnë edhe autoritetet zyrtare edhe personat e 
arrestuar, përkatësisht personat e privuar nga liria. Higjiena në tualetet ishte në nivel solid. 

Në SP për KK “Aeroporti Shkup”, nuk ekziston hapësira e posaçme për kërkuesit e 
azilit, po ashtu në asnjë pjesë të stacionit të policisë si dhe në hapësirat e policisë kufitare 
në suaza të ndërtesës terminale, nuk u vërejt posteri në të cilin janë theksuar të drejtat e 
kërkuesve të azilit.

Gjatë bisedave me autoritetet zyrtare kompetente, ekipi i MPN mori informacione se 
në rastet kur shfaqen kërkues të azilit, menjëherë i informojnë shërbimet kompetente të 
MPB-së dhe personi i tillë nuk kthehet prapa në shtetin prej nga ka ardhur. Kërkuesve të 
azilit nuk u kryhet daktiloskopimi dhe fotografimi në stacionin e policisë. Gjatë kësaj, SP 
për KK “Aeroporti Shkup” ballafaqohet me një numër shumë të vogël të kërkuesve të azilit.

Ekipi i MPN realizoi edhe kontrollimin e hapësirave të policisë kufitare të cilët bëjnë 
pjesë në suaza të  ndërtesës terminale të aeroportit të Shkupit, me të cilin menaxhon 
Operatori TAV Maqedonia SHPKTHP, si dhe në zonën transitore.

Policia kufitare, në ndërtesën terminale të aeroportit të Shkupit disponon me hapësira 
zyrtare dhe me hapësirën për bastisjet e detajuara kontrolluese të personave dhe të baga-
zhit. Gjatë vetë hyrjes në aeroport, janë të vendosura kabina për kontrollime e pasapor-
tave. Gjatë bisedimeve me autoritetet zyrtare, pranuam informacione se gjatë kontrollimit 
të pasaportave, prioritet kanë kategoritë e cenuara të personave dhe të udhëtarëve që 
largohen nga territori i shtetit tonë. Gjatë kontrollimit të kësaj pjese të ndërtesës terminale 
nga ana e ekipit të MPN u vërejtën ndihmëse mjekësore (karroce invalidore).

Hapësirat që gjenden në pjesën e poshtme të ndërtesës terminale të aeroportit të 
Shkupit, shfrytëzohen për pushim nga ana e shtetasve të huaj të cilët nuk i përmbushin 
kushtet për hyrje në shtetin tonë dhe të njëjtit qëndrojnë në zonën e transitit. Gjatë kon-
trollimit të hapësirave nga ana e ekipit të MPN është konstatuar se niveli i higjienës në 
këto hapësira është në një nivel të ulët, në këto hapësira nuk ka dritare dhe qasje deri te 
ajri i pastër, hapësirat nuk janë të shfrytëzuara një periudhë të gjatë kohore. Gjatë kësaj, 
edhe vend pozita e këtyre hapësirave është jo adekuate, për faktin se në zonën e transitit 
dhe qasje deri te kjo zonë është e kufizuar dhe e lejuar vetëm në praninë e autoriteteve 
zyrtare.

Njëra prej hapësirave shfrytëzohet për ndalimin e personave të cilët konsiderohet se 
paraqesin rrezik për shëndetin publik, dhe kjo hapësirë nuk është shfrytëzuar një periudhë 
të gjatë kohore. Ekipi i MPN realizoi kontrollimin e kësaj hapësire dhe vërejti se higjiena në 
të njëjtën është në nivel shumë të ulët, në të nuk ka dritare dhe qasje deri te ajri i freskët, 
gjithashtu nuk ka krevate e as karrige, mungon edhe tualeti. Qasja deri te kjo hapësirë 
është e kufizuar dhe e njëjta gjendet në pjesën e poshtme të ndërtesës terminale.

Gjatë kontrollimit të realizuar në hapësirat zyrtare dhe në hapësirat tjera, nuk u vëre-
jtën mjete e as sende të tjera të dyshimta me të cilët do të mund të ushtrohet frikësimi 
i personave të arrestuar, përkatësisht personave të privuar nga lirua dhe personave të 
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2.8.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Në pjesën e hyrjes në Stacionin e policisë, në vend të dukshëm është vendosur pos-
teri në të cilin janë theksuar të drejtat e personave të ftuar, personave të arrestuar dhe të 
personave të ndaluar, në tre gjuhë, kurse në vend të dukshëm në korridorin e Stacionit të 
policisë është vendosur edhe Kodi i etikës policore.

Ekipi i MPN, nga ana e nëpunësve zyrtarë u informua se personat e arrestuar dhe të 
privuar nga liria në këtë Stacion të policisë, njoftohen me të drejtën që të thërrasin mbro-
jtjen juridike, të drejtën që ta njoftojnë personin e tretë për arrestimin e tyre, përkatësisht 
për privimin nga liria, si dhe për të drejtat që të kërkojnë ndihmën mjekësore. Komunikimi 
kryesisht zhvillohet gojarisht, më shpesh në gjuhën angleze dhe në raste të skajshme 
edhe në gjuhën të cilën e kuptojnë këta persona, për shkak të mungesës së përkthyesve 
ose interpretuesve të autorizuar.

Në Stacionin e policisë për KK “Aeroporti Shkup” ekzistojnë tre hapësira për ndalimin 
e personave, megjithatë në 99% të rasteve, këta persona transferohen në institucionet 
përkatëse, më shpesh në Qendrën për pranimin e shtetasve të huaj në “Gazi Babë”, Shkup.

Në pajtim me informacionet e fituara nga autoritetet kompetente zyrtare, në parim 
në këtë Stacion të policisë për kontrollime kufitare nuk realizohet ndalimi i personave, të 
njëjtit kalojnë një periudhë të caktuar kohore, në varësi prej specifikës së realizimit të 
veprimit policorë, por jo më gjatë se 24 orë. Drejtuesit e stacionit të policisë për KK “Aero-
porti Shkup”, gjatë punës së tyre të deritanishme nuk kanë evidentuar ndalimin e ndonjë 
personi më gjatë se 24 orë.

Personave të ftuar, të arrestuar dhe personave të privuar nga liria, në rrethana kur 
të njëjtit do të shprehin dëshirë që ta shfrytëzojnë të drejtën që të thërrasin mbrojtjen 
juridike, atyre nuk u qëndron në disponim lista e avokatëve të regjistruar në Listën e 
avokatëve të regjistruar në Regjistrin e avokatëve të dhënë nga Oda e Avokatëve të RM-
së.

ndaluar.
Ekipi i MPN, nga kontrollimi i realizuar në zonën transitore konkludoi se të gjitha 

pjesët e aeroportit janë nën kontrollin dhe mbikëqyrjen përmes video survejimit dhe 
patrullimit, në veçanti në pjesën ku udhëtarët “çekohen”, vendi i kontrollimit dhe zona e 
transitit. Gjithashtu, në pajtim me detyrat dhe obligimet e operatorit, kujdesi për pjesën 
e furnizimit me ushqim dhe ujë për personat të cilët ndalohen një periudhë më të gjatë 
kohore në suaza të zonës së transitit, sigurohet nga ana e Operatorit.

Për nga aspekti i ndihmës mjekësore, operatori ka siguruar ekipin e mjekëve kujde-
starë i cili punon 7/24. 
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2.8.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

Gjatë vizitës së realizuar, Mekanizimi parandalues nacional realizoi kontrollimet 
përkatëse në evidencat që drejtohen në këtë Stacion të policisë, me qëllim të fitimit të 
më shumë informacioneve dhe të dhënave në lidhje me aktivitetet e ndërmarra dhe në 
përgjithësi për veprimet e nëpunësve të policisë me personat e arrestuar, personat e priv-
uar nga liria dhe me personat e ndaluar.

Nga kontrollimi i regjistrave, ekipi i MPN konstatoi se të njëjtit drejtohen në mënyrë 
kronologjike dhe gjatë kësaj fare nuk shfrytëzohet korrektori, në pajtim me rregullat e 
punës në zyra, në këtë stacion realizohet edhe rikapitulimi mujorë dhe është evidente 
lidhshmëria numerike e Regjistrit për ngjarjet ditore me regjistrat tjerë.

2.8.4. Rekomandimet dhe veprimet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi parandalues nacional në lidhje me gjendjet e kon-
statuara 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 të policisë për KK 
“Aeroporti Shkup”.

Përgjigje në lidhje me rekomandimet e dorëzuara është pranuar vetëm nga Drejtori i 
Entit për siguri publike – Ministria për punë të brendshme.

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria për punë të brendshme 

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna deri te ESP - MPB

Të adaptohen dhe në mënyrë për-
katëse të përshtaten hapësirat e 
posaçme për marrjen në pyetje të 
personave të arrestuar dhe të perso-
nave të privuar nga liria si dhe për 
kërkuesit e azilit;

Hapësirat e tilla ekzistojnë dhe të njëjtit 
gjenden në suaza të ndërtesës terminale të 
“Aeroporti Shkup”;

Tabela nr.16
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Pasqyra
e rekomandimeve të dhëna deri te SP për KK “Aeroporti” - Shkup

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekoman-
dimet e dhëna deri te ESP - MPB

Të sigurohet vend pozita përkatëse e hapësir-
ave të përcaktuara për pushim për personat 
të cilët nuk i përmbushin kushtet për hyrje në 
shtetin tonë;

Për personat të cilët nuk i përmbushin 
kushtet për hyrje në shtetin tonë, është 
siguruar hapësira e posaçme, “gejti 203”, 
në të cilën edhe nuk ekziston mundësia 
që këtyre personave tu kufizohet e drejta 
e lëvizjes vetëm në një hapësirë;

Pjesëmarrje më e shpeshtë në trajnime nga 
ana e nëpunësve zyrtarë, në sferën e azilit si 
dhe pjesëmarrja në trajnimet e specializuara 
në temat lidhur me metodat për identifikim 
dhe udhëzim të emigrantëve (refugjatëve, 
kërkuesve të azilit, viktimave të kontra-
bandimit, fëmijëve pa përcjellje); 

Trajnimet e nëpunësve të policisë real-
izohen sipas planit vjetorë prej më parë 
të përpiluar nga ana e Seksionit për punë 
kufitare dhe për migrime, në të cilin janë 
të inkorporuar edhe trajnimet për Qen-
drat rajonale dhe për SP në përbërjen 
e tyre. Gjithashtu, është implementuar 
edhe bashkëpunimi shumë vjeçar me 
organizatat ndërkombëtare, përmes të 
cilëve realizohen trajnimet dhe shkëm-
bimi i përvojave;

Bashkëpunimi i Stacionit të policisë me sek-
torin civil në pjesën e parandalimit, mbrojtjes 
së viktimave dhe ofrimin e ndihmës juridike 
falas;

Nëpunësit e policisë, në pajtim me për-
shkrimin dhe kompetencat e vendeve ë 
punës, dhe në suaza të fushëveprimit të 
punës së tyre, realizojnë bashkëpunime 
me sektorin civil në pjesën e paran-
dalimit, mbrojtjes së viktimave dhe 
ofrimin e ndihmës juridike falas, për-
katësisht të njëjtit bashkëpunojnë me or-
ganizatat ndërkombëtare që ofrojnë këtë 
asistencë, gjithashtu në vend të dukshëm 
është vendosur edhe tabela me Udhë-
zimet për të drejtat e lartpërmendura, në 
më shumë gjuhë;

Sigurimi i bazës së përkthyesve të autorizuar 
të gjuhëve të rralla (Gjuha arabe, gjuha urdu, 
gjuha pashtu dhe ejt.);

Nëpunësit e policisë i shfrytëzojnë 
doracakët – broshurat informative për 
kërkuesit e azilit në më shumë gjuhë;

Tabela nr.17
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Më datën 06.12.2018, Mekanizmi parandalues nacional (MPN) realizoi vizitën e rreg-
ullt të pa paralajmëruar në Stacionin e policisë për kontrollime kufi tare Aeroporti “Shën 
Apostulli Pali” – Ohër, i cili është i pozicionuar në hapësirat e Aeroportit, me kompetenca 
që ta kontrollojë kalimin përmes kufi rit shtetërorë nga limanin e aviacionit ajrorë „Shën 
Apostulli Pali” në Ohër, si dhe të kujdeset për sigurinë në pajtim me kompetencat nga 
Ligji për polici, Ligji për punë të brendshme, Ligji për kontrollimin e kufi rit shtetërorë 
dhe në pajtim me aktet tjera ligjore dhe nën ligjore të cilët i rregullojnë kompetencat e 
policisë. Stacioni i policisë për KK Aeroporti Ohër është në përbërjen e Qendrës Rajonale 
“Perëndimi”, me seli në Ohër.

Stacioni i policisë i ushtron kompetencat e veta në mbarë kompleksin e aeroportit i cili 
paraqet rajonin kufi tarë, kurse vet aeroporti është objekt me interes të posaçëm. Aeroporti 
“Shën Apostulli Pali” në Ohër nga qyteti i Ohrit është i larguar 7 km. Kompleksi është i rre-
thuar me gardhin mbrojtës, kurse qasja deri te ndërtesa e aeroportit mundësohet përmes 
rrugës rajonale, e cila është në fazë të ndërtimit dhe nuk është e sigurt për nga aspekti i 
trafi kut rrugorë. 

STACIONI I POLICISË PËR KONTROL-
LIME KUFITARE AEROPORTI “SHËN 

APOSTULLI PALI” - OHËR
2.9
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2.9.1. Kushtet materiale

Nga kontrollimi i realizuar në kushtet materiale, ekipi i MPN konstaton se në aeropor-
tin nuk ekziston hapësira e posaçme e përcaktuar për ndalimin e personave, e as hapësira 
e cila do të mund të shfrytëzohet për qëndrimin e përkohshëm të kërkuesve të azilit. Në 
rastet kur pas bastisjes kontrolluese, shfaqet nevoja që personi të ndalohet ose të privohet 
nga liria, i njëjti transferohet në SP “Ohër”, ku shfrytëzohen hapësirat për këtë qëllim.

Gjithashtu, ekipin i MPN konstatoi se në Stacionin e policisë “Aeroporti Ohër” nuk 
ekziston as hapësira e cila do të mund të shfrytëzohet për qëndrimin e përkohshëm të 
kërkuesve të azilit dhe në rastet kur ndonjë person do të kërkoj një gjë të tillë. Edhe pse 
deri më tani në këtë aeroport nuk është regjistruar asnjë rast në të cilin ndonjë shtetas i 
huaj të kërkoj azilin, ekipi i MPN theksoi nevojën e domosdoshme që të sigurohet hapësira 
e cila do të shfrytëzohet për këtë qëllim.

Kabinat në të cilat nëpunësit e policisë kryejnë kontrollimin e udhëtarëve, janë për-
katëse dhe funksionale. Në rastet kur realizohet kontrollimi i ndonjë udhëtari të selektuar, 
në vijën e dytë, një gjë e tillë më shpesh realizohet në zyrën të cilën e shfrytëzojnë nëpu-
nësit e policisë për punë administrative, në afërsi të drejtpërdrejtë me kontrollimin kufitar.

2.9.2. Realizimi i të drejtave të personave të 
ndaluar

Në hapësirën e kujdestarisë në Stacionin e policisë “Aeroporti Ohër”, që gjendet në 
vetë hyrjen e Stacionit të policisë, në vend të dukshëm është theksuar “Kodi i etikës 
policore”, gjithashtu janë theksuar edhe këshillat për “Të drejtat e viktimave të veprave 
penale” në më shumë gjuhë, si dhe “Vallë i dini të drejtat Tuaja”, në më shumë gjuhë.

Gjithashtu, ekipi i MPN u informua se personat e arrestuar dhe personat e privuar nga 
lirua në suaza të Stacionit të policisë, njoftohen për të drejtat që të thërrasin mbrojtjen 
juridike, të njoftojnë personin e tretë për arrestimin e tyre, përkatësisht për privimin nga 
liria, si dhe për të drejtën që të kërkojnë ndihmën mjekësore.

Për nga aspekti i ndihmës mjekësore, në Stacionin e policisë “Aeroporti Ohër”, nga 
ana e operatorit është siguruar ekipi kujdestarë i mjekëve i cili punon 7/24.

Stacioni i policisë “Aeroporti Ohër”, nuk disponon as me kopje nga formulari i për-
caktuar për kërkesën e azilit, kurse ekipi i MPN konstatoi edhe domosdoshmërinë për 
trajnimin e nëpunësve të policisë për rolin dhe procedurat që duhet ti ndërmerr nëpunësi 
i policisë, në rastet kur ndonjë person do të kërkojë azilin në aeroport.

Në Stacionin e policisë “Aeroporti Ohër”, personave të ftuar, të arrestuar dhe person-
ave të privuar nga liria, në rrethana kur të njëjtit dëshirojnë që ta shfrytëzojnë të drejtën 
që të thërrasin mbrojtjen juridike, nuk u qëndron në disponim lista e avokatëve të regjis-
truar në Regjistrin e avokatëve, të dhënë nga Oda e avokatëve. Gjatë kësaj, komunikimi 
me personat e lartpërmendur, kryesisht zhvillohet gojarisht dhe më shpesh në gjuhën 
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angleze dhe në raste të skajshme edhe në gjuhën të cilën e kuptojnë këta persona, për 
shkak të mungesës së përkthyesve ose interpretuesve të autorizuar.

2.9.3. Evidenca dhe regjistrat e personave të 
ndaluar

Gjatë vizitës së realizuar, Mekanizmi parandalues nacional realizoi kontrollimin e evi-
dencave relevante për personat e arrestuar, personat e privuar nga liria dhe për personat 
e ndaluar, me qëllim të fitimit të informacioneve për aktivitetet e ndërmarra në lidhje me 
veprimin e nëpunësve të policisë me personat e arrestuar, personat e privuar nga liria dhe 
me personat e ndaluar.

Nga kontrollimi i evidencave, ekipi i Mekanizimit parandalues nacional konstatoi se të 
njëjtit drejtohen  në mënyrë të qartë dhe të lexueshme, por se ekzistojnë lëshime për nga 
aspekti i qasjes pedante dhe të regjistrimit në kohë të ngjarjeve. 

2.9.4. Rekomandimet e dhëna dhe veprimet në 
lidhje me rekomandimet e dhëna

Avokati i popullit – Mekanizmi parandalues nacional në lidhje me gjendjet e kon-
statuara 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 të policisë “Aeroporti 
Shën Pali - Ohër”.

Në këtë drejtim, këto janë një pjesë e rekomandimeve të dorëzuara dhe të përgjigje-
ve të pranuara nga ana e Drejtorit të Entit për siguri publike – Ministria për punë të 
brendshme.
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te SP “Aeroporti – Ohër”

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna deri te ESP - MPB

Të sigurohet pjesëmarrja e nëpunësve 
zyrtarë në trajnimet nga fusha e azilit, 
si dhe implementimi i masave lidhur 
me udhëzimin e personave të cilëve u 
nevojitet, ose të cilët kanë për qëllim që 
të kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare;

Trajnimet e nëpunësve të policisë real-
izohen sipas planit vjetorë prej më parë 
të përpiluar nga ana e Seksionit për punë 
kufitare dhe për migrime, në të cilin janë 
të inkorporuar edhe trajnimet për Qen-
drat rajonale dhe për SP në përbërjen e 
tyre. Gjithashtu, është implementuar edhe 
bashkëpunimi shumë vjeçar me organizatat 
ndërkombëtare, përmes të cilëve realizohen 
trajnimet dhe shkëmbimi i përvojave;

Të sigurohet lista e avokatëve të regjistru-
ar në Regjistrin e avokatëve të dhënë nga 
Oda e Avokatëve në rastet kur personat e 
ftuar, të arrestuar dhe personat e privuar 
nga liria do të shprehin qëllimin që të 
shfrytëzojnë të drejtën që të thërrasin 
mbrojtjen juridike;

Nëpunësve të policisë ju qëndron në 
qasje lista e avokatëve mbrojtësve përmes 
detyrës zyrtare, të regjistruar në Regjistrin 
e avokatëve të dhënë nga Oda e Avokatëve 
të RMV, në rastet kur personat e ftuar, të ar-
restuar dhe personat e privuar nga liria do 
të shprehin qëllimin që të shfrytëzojnë të 
drejtën që të thërrasin mbrojtjen juridike;

Sigurimi i bazës së përkthyesve ose të 
interpretuesve të autorizuar të gjuhëve të 
huaja;

Nëpunësit e policisë i shfrytëzojnë dora-
cakët – broshurat informative për kërkuesit 
e azilit në më shumë gjuhë;

Tabela nr.19

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Ministria për punë të brendshme 

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekomandimet e dhëna 
deri te ESP - MPB

Të përshtaten dhe në mënyrë 
përkatëse të adaptohen hapësirat 
e posaçme për ndalimin e perso-
nave dhe për kërkuesit e azilit;

Disa herë me radhë është kërkuar nga koncesionari 
i Kompleksit të aeroportit “TAV Maqedonia” që të 
sigurohen kushte dhe hapësira përkatëse, dhe nga 
ana e tyre janë dhënë arsyetime se në planin e ri të 
rikonstruksionit të Kompleksit të aeroportit është 
paraparë ndërtimi i hapësirave përkatëse;

Tabela nr.18
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1. Marrja e masave për zmadhimin e numrit të nëpunësve të policisë në 
suaza të Stacioneve të policisë;

2. Realizimi i rregullt i kontrollimit të regjistrave dhe të dosjeve të veçan-
ta nga ana e komandantit ose nga ana e personit të autorizuar nga ana 
e tij, me qëllim të kontrollimit se vallë evidencat drejtohen  tërësisht 
në pajtim me Rregulloren për përmbajtjen dhe mënyrën e drejtimit 
të evidencave të policisë dhe në pajtim me formën dhe përmbajtjen e 
formularit të evidencave të policisë;

3. Të përmirësohet infrastruktura materiale në suaza të stacioneve të 
policisë, gjatë kësaj të mbahet llogari për respektimin e tërësishëm të 
standardeve minimale të përcaktuara për ndalimin e personave (sipër-
faqja në metër katrorë, temperatura e hapësirave, ndriçimi, niveli i 
higjienës dhe etj.);

4. Në të gjitha stacionet e policisë të dorëzohet lista e azhurnuar e 
avokatëve, me qëllim që personat  e ndaluar në kohë të mund të real-
izojnë të drejtën e tyre për mbrojtje juridike nga ana e avokatit;

5. Në të gjitha hapësirat ku realizohen bisedimet me personat e arrestuar 
në stacionet e policisë, të theksohen të drejtat e personave të arres-
tuar, përkatësisht të drejtat e personave të privuar nga lirua dhe të 
personave të ndaluar;

6. Nga hapësirat të cilat shfrytëzohen për realizimin e bisedimeve me per-
sonat e arrestuar, të mënjanohen të gjitha sendet të cilët do të mund 
të shkaktojnë frikë mbi këta persona;

7. Pjesëmarrje më e shpeshtë e autoriteteve zyrtare në trajnimet nga fu-
sha e azilit si dhe implementimi i masave lidhur me udhëzimin e perso-
nave të cilët kanë nevojë, ose të cilët dëshirojnë ose kanë për qëllim që 
të kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare, si dhe pjesëmarrjen në trajnimet 
e specializuara në temat lidhur me metodat për identifikimin dhe ud-
hëzimin e emigrantëve (refugjatëve, kërkuesve të azilit, viktimave të 
kontrabandimit, fëmijëve pa përcjellje).

REKOMANDIME TË PËRGJITHSHGME PËR STACIO-
NET E POLICISË TË VIZITUARA GJATË VITIT 2018
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VIZITA TË 
REALIZUARA NË IN-

STITUCIONET NDËSHK-
UESE – PËRMIRËSUESE 

DHE GJENDJET E 
KONSTATUARA

Gjatë vitit 2018, Mekanizimi parandalues nacional, realizoi dy vizita në institucionet 
ndëshkuese – përmirësuese edhe atë në ENP – Burgu “Gjevgjeli” dhe në Burgun “Tetovë”. 

Vizitat u realizuan pa paralajmërime, në bazë të planit të punës të përpiluar prej më 
parë, në pajtim me Metodologjinë dhe Rregulloren për mënyrën e realizimit të parandalim-
it të torturës dhe të llojeve të tjera të veprimit ose dënimit tjetër të vrazhdët, jo njerëzorë 
ose degradues. Gjatë kësaj, vizitat janë realizuar në bashkëpunim me bashkëpunëtorët e 
jashtëm dhe me profesionistët e më shumë lëmive.

Gjatë çdo vizite të realizuar, ekipi i Mekanizmit parandalues nacional në veçanti e 
theksonte ndalesën e sanksioneve kundër çdo personi ose organizate, në lidhje me dorë-
zimin e informacioneve deri te MPN, pa dallim nga fakti se vallë këto informacione janë të 
rreme ose të vërteta dhe gjatë kësaj u theksua edhe fakti se asnjë person ose organizatë 
në lidhje me informacionet e dorëzuara nuk guxon që të dëmtohet në ndonjë mënyrë.

3
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Vizita e ENP Burgu “Gjevgjeli” u realizua më datën 30 dhe 31 tetor të vitit 2018, në 
bashkëpunim me bashkëpunëtorët e jashtëm – përfaqësuesit nga Shoqata e psikiatërve të 
RM-së, përfaqësuesit e Shoqatës së punëtorëve social të qytetit të Shkupit, përfaqësuesit 
e Shoqatës së infermierëve të mjekësisë, teknikëve dhe akusherëve të RM-së si dhe për-
faqësuesit nga Shoqata e juristëve të rinj, në bazë të Memorandumit për bashkëpunim të 
nënshkruar prej më parë. 

BURGU “GJEVGJELI”3.1

3.1.1. Të dhëna të përgjithshme

Sipas nivelit të sigurisë, niveli i kufi zimit të lirisë dhe të llojeve të trajtimit që zba-
tohen ndaj personave të dënuar, Burgu “Gjevgjeli” i takon institucioneve ndëshkuese – 
përmirësuese të tipit gjysmë të hapur në të cilin akomodohen këto kategori vijuese të 
personave:

• Persona të gjinisë mashkullore - shkaktarë primarë të veprave penale, per-
sona të dënuar me aktgjykimin e plotfuqishëm të dënimit me burgim deri më 3 
vite, përkatësisht kur pjesa e mbetur e dënimit pas arrestimit të llogaritur është 
deri më 3 vite, nga territori i gjykatave themelore Gjevgjeli, Kavadarë dhe Ne-
gotinë;

• Persona të gjinisë mashkullore - përsëritës të veprave penale, persona të 
gjykuar me aktgjykime të plotfuqishme të dënimit me burg deri më 6 muaj, për-
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3.1.2. Kushtet materiale

Gjatë kohës së realizimit të vizitës, ekipi i MPN i kushtoi vëmendje edhe kushteve 
materiale në këtë institucion ndëshkues – përmirësues por edhe në të gjitha kapacitetet 
akomoduese së bashku me hapësirat tjera plotësuese dhe të jashtme.

Në këtë drejtim, u realizua edhe kontrollimi në këto seksione dhe hapësira plotësuese 
/pjesë me të cilat disponon Burgu: 

• Seksioni i arrestimit (hapësirat nga ky seksion në të njëjtën kohë shfrytëzohen 
edhe si hapësira për qelitë e izolimit);

• Seksioni për pranime;
• Seksioni i hapur / Gjysmë i hapur me hapësirat në të cilat janë të akomoduar 

personat e dënuar; 
• Seksioni i mbyllur; 
• Hapësira e përcaktuar për kontrollime mjekësore / ambulanca e burgut; 

katësisht kur pjesa e mbetur e dënimit pas arrestimit të llogaritur është deri më 
6 muaj, nga territori i gjykatave themelore Gjevgjeli, Kavadarë dhe Negotinë, dhe

• Persona të gjinisë mashkullore dhe femërore ndaj të cilëve është përcak-
tuar masa e arrestit nga territori i gjykatave themelore Gjevgjeli, Kavadarë dhe 
Negotinë, me përjashtim të rasteve të arrestimit të përcaktuar për veprat penale 
për të cilët është përcaktuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej së paku 10 
vite ose dënimi i përjetshëm.

Kapaciteti i Burgut “Gjevgjeli” është për 76 persona të dënuar dhe për 12 persona të 
arrestuar, kurse gjatë kohës së vizitës në Burgun u hasën 39 persona të dënuar, dhe asnjë 
person i arrestuar.

Nga bisedimet e realizuara me drejtorin e këtij burgu u fitua informacioni se numri 
aktual i të punësuarve nuk i plotëson nevojat për realizim të pa penguar dhe efikas të 
funksionit të cilin duhet ta realizojë një institucion i llojit të tillë, dhe vetë fakti që policia e 
burgut nuk disponon me nëpunësin zyrtarë të gjinisë femërore, paraqet një problem tejet 
serioz në kushtet kur duhet të realizohet bastisja kontrolluese e personave që i përkasin 
gjinisë femërore, qoftë edhe kur bëhet fjalë për vizitorët e disa prej personave të dënuar 
ose për bastisjet kontrolluese të personave të arrestuar që i përkasin gjinisë femërore.

Në pjesën e trajnimeve të përcaktuara për nëpunësit e policisë, si pozitiv është reg-
jistruar fakti se Burgu disponon me Planin dhe programin vjetor për këtë qëllim, kurse 
pas kontrollimit të realizuar në të njëjtit u konstatua se gjatë vitit 2018 për të punësuarit 
e burgut janë organizuar dhe realizuar këto trajnime vijuese: “Kodi i sjelljes së personave 
zyrtarë gjatë realizimit të detyrave të punës në ENP” ; “Programi për trajnimin e personit të 
burgjeve për sigurinë dinamike – Procedurat standarde operative”; “Programi për sjelljet 
e dhunshme; “Sjellja pro – sociale”; “Nëpunësi i kujdesshëm i burgut”; “Ballafaqimi me 
rezistencën...” dhe trajnime të tjera. 
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• Kuzhina dhe trapezaria; 
• Hapësirat tjera (hapësira për larje të rrobave, magazina, hapësira për ushtrime – 

ngritje të peshave, ferma e cila gjendet në suaza të Burgut).
Seksioni për arrestime disponon me 6 –të hapësira me nga 8m2, të pajisura me 

nga 2 krevate. 
Edhe pse nuk kishte asnjë person i cili vuante masën e dënimit me arrestim, nga 

ana e ekipit të MPN u realizua kontrollimi i përmbushjes së standardeve në hapësirat e 
përcaktuara për arrestime dhe gjatë kësaj u mat një nivel relativisht i lartë i lagështisë në 
hapësirat që sillej prej 65-67% R.H.6, dhe temperatura prej 21oC7. 

Në këto hapësira nuk ekziston sistemi i posaçëm i ventilimit, kurse në ditën e vizitës 
së realizuar, këto hapësira nuk ishin të ajrosura dhe dominonte ndjenja ngulfatëse nga 
mungesa e ajrit.  

Krevatet ishin të furnizuara me batanije dhe dyshekë të ndotura dhe të parregulluara, 
gjithashtu u vërejt një nivel tejet i ulët i higjienës.

Drita ditore që depërton përmes dritareve të vogla është e pamjaftueshme, kurse 
ndriçimi artificial mund të aktivizohet vetëm nga pjesa e jashtme, nga ana e policisë së 
burgut.

U pranuan informacione se këto hapësira nga seksioni për pranime, në të njëjtën 
kohë shfrytëzohen edhe si qeli izolimi për personat e dënuar që gjenden në vuajtjen e 
dënimit disiplinorë – udhëzimi në qeli të izolimit, meqenëse Burgu nuk disponon me hapë-
sira të veçanta për qelitë e izolimit.

Në hapësirat – qelitë e izolimit, mungon sistemi për sinjalizim, përkatësisht sistemi 
për thirrjen e personave zyrtarë që paraqet problem serioz për faktin se sipas informa-
cioneve të fituara, personat që akomodohen në qelitë e izolimit janë të detyruar që këtë 
ta bëjnë me trokitjet në derë.

Menjëherë afër pjesës ku gjenden hapësirat e përcaktuara për arrestime, gjendet 
edhe shëtitorja e përcaktuar për personat e akomoduar në këto hapësira. Shëtitorja nuk 
është e furnizuar me pajisje plotësuese për pushim, siç janë ulëset dhe bankat, e as që 
posedon hapësirën e mbuluar e cila do të shfrytëzohej në rastet e kushteve të pavolit-
shme klimatike, dhe me këtë personave të dënuar praktikisht u është pamundësuar që në 
mënyrë përkatëse të shfrytëzojnë të drejtën për shëtitje në mjedise të hapura.

Seksioni i përcaktuar për pranime сpërbëhet prej dy hapësirave të ndara dhe 
tualetit. 

Hapësira e parë është me një sipërfaqe prej 19,5 m2 dhe në të njëjtën janë të vendo-
sura 4 krevate (3 të kompletuar dhe një pa dyshek). Hapësira e dytë është me një sipër-
faqe prej 16 m2 dhe në të njëjtën janë të vendosura 3 krevate. Në ditën e vizitës në dy 
hapësirat ishin të akomoduar me nga dy persona. Niveli i higjienës në dy dhomat ishte në 

6 Standardet e pranueshme krahas lagështisë së ajrit (20-60 % R.H.)
7 Standardet e pranueshme për temperaturën (18 – 25оС)
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nivel të kënaqshëm, kurse për mirëmbajtjen e higjienës kujdeset vetë personat e dënuar.
Në hapësirat e lartpërmendura u mat temperatura prej 22.5оC, që është në suaza të 

standardeve të pranuara ndërkombëtare për qëndrimin e personave të privuar nga liria, 
kurse niveli i lagështisë ishte 64.6 %RH, vlerë kjo që ki tejkalon standardet e pranueshme 
krahas lagështisë (20-60 %R.H.).

Në hapësirat gjenden dritare të mëdha, nga të cilët depërton sasi e mjaftueshme e 
dritës natyrore.

Përskaj krevateve që janë të furnizuar me mbulesa të pastra dhe të rregulluara, per-
sonat e dënuar në këto hapësira posedojnë ormanë për ruajtjen e gjësendeve personale. 
Në hapësirat ekzistojnë edhe trupa ngrohëse – radiatorë që shfrytëzohen për ngrohjen e 
hapësirave gjatë periudhës dimërore. 

Tualeti është i furnizuar me nyje sanitare funksionale, kurse higjiena është në nivel 
të volitshëm.

Në seksionin e Hapur/gjysmë të hapur, personat e dënuar janë të përcaktuar në 
5 hapësira, më shpesh të grupuar me 6-7 në mesatare.

Tre hapësirat janë me sipërfaqe prej 28 m2, dhe në dy prej tyre ishin të akomoduar 
me nga 6 persona të dënuar, kurse në hapësirën e tretë ishin të akomoduar 7 persona 
të dënuar. Hapësira e katër është me sipërfaqe prej 24 m2 dhe gjatë kohës së vizitës në 
të njëjtën ishin të akomoduar 6 persona të dënuar, numri i njëjtë të personave të dënuar 
ishin të vendosur edhe në hapësirën e pestë, e cila është me sipërfaqe prej 20 m2. Krevatet 
e personave të dënuar ishin me mbulesë të pastër dhe të rregulluar. Për nivelin e higjienës 
kujdesen vetë personat e dënuar, kurse gjatë vizitës së realizuar në përgjithësi hapësirat 
ishin të pastra.

Gjatë kontrollimit të drejtpërdrejtë në hapësirat u konstatua se në një pjesë të hapë-
sirave janë të vendosura krevate për akomodimin e një numri të mjaftueshëm të person-
ave të dënuar (në tre prej hapësirave janë të vendosura madje 12 shtretër). 

Në këtë drejtim, pa mëdyshje pason konstatimi se është tejkaluar maksimumi i para-
parë me ligj, me të cilin parashikohet akomodimi maksimal i 5 personave të dënuar në 
një hapësirë të përcaktuar për bujtje. Prej këtu, edhe ekipi i MPN në raportin e përpiluar 
e theksoi rrezikun që me vete e bartë akomodimi i personave të dënuar në hapësirat e 
gjumit me kapacitet të madh, që theksohet edhe në qëndrimet e Komitetit Evropian për 
parandalimin e torturës (KST)8.

8 „Hapësirat e gjumit që janë me kapacitet të madh, pa mëdyshje nënkuptojnë mungesën e privatitetit për 
të burgosurit gjatë kohës së vuajtjes së dënimit me burgim, dhe përskaj kësaj manifestohet edhe rreziku i 
lartë i kërcënimeve dhe i dhunës. Përkatësisht, mënyra e tillë e akomodimit shumë lehtë nxit zhvillimin 
e sub – kulturave kundërvajtëse të “mbrojtësve” ose të personave të mbrojtur, kushtimisht thënë perso-
nave të dënuar që janë më të “dobët”. Në këtë mënyrë vështirësohet edhe kontrollimi përkatës nga ana e 
personelit, përkatësisht një kontrollim i tillë gati është i pamundshëm në raste të manifestimit të trazirave 
më të mëdha në suaza të burgut” – Konstatime të shprehura në Raportin e 11 të përgjithshëm (CPT/
Inf(20017) 16) të përfshirë në versionin maqedonas të: „Standardet e KST – Pjesët më të rëndësishme të 
Raporteve të përgjithshme të KST“, CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev.2013
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Në hapësirat u mat niveli i lagështisë që është mbi standardet e pranueshme për 
lagështinë (20-60% R.H.), kurse temperatura e matur ishte 22оC, vlerë kjo e cila sillet në 
suaza të parametrat e parapara minimale ndërkombëtare për qëndrimin e personave të 
privuar nga liria. Në këtë kuptim, edhe nga bisedimet e realizuara me personat e dënuar 
u fituan informacione se ngrohja e hapësirave është plotësisht korrekte dhe se hapësirat 
ngrohen në masë të mjaftueshme gjatë periudhës së dimrit, kur temperaturat e jashtme 
mund të jenë mjaftë të ulëta, gjithashtu në çdo kohë të burgosurit kanë në disponim ujë 
të ngrohtë dhe ujë për pije. 

Në hapësirat gjenden dritare të mëdha nga të cilët depërton sasi e mjaftueshme e 
dritës ditore, dhe përskaj me krevate këto hapësira janë të furnizuara edhe me ormanë 
për ruajtjen e gjësendeve personale të personave të dënuar.

Për personat e dënuar në këtë seksion ekzistojnë tre tualete, të cilët janë në një 
gjendje tejet të pavolitshme. Përkatësisht, dyert e tualeteve ishin pa dorëza, nyjat sanitare 
ishin jo funksionale, kurse higjiena ishte në një nivel tejet të ulët. Në disa prej tualeteve 
kishte dhe pasqyra që ishin të dëmtuara në skajet e tyre dhe që mund të shfrytëzohen për 
shkaktimin e lëndimeve dhe vetë lëndimeve. 

Seksioni i mbyllur në fakt paraqet një hapësirë me sipërfaqe prej 15 m2 dhe krahas 
pjesës së mbetur të kapaciteteve të akomodimit, kjo hapësirë gjendet në një pozitë të pa 
lakmuar. Përkatësisht në këtë hapësirë janë të vendosura 5 krevate, kurse gjatë kohës së 
vizitës në të njëjtën nuk ishin të akomoduar personat e dënuar.

Autoritetet zyrtare nga Burgu theksuan se kjo hapësirë një periudhë të gjatë kohore 
nuk shfrytëzohet për akomodimin e personave të dënuar, por vetëm në raste incidentale, 
kur ndonjë person duhet të udhëzohet në vuajtjen e dënimit disiplinorë –në qelinë e 
izolimit, dhe nëse në atë kohë hapësirat e përcaktuara për arrestime që shfrytëzohen për 
këtë qëllim ndodh të jenë të plotësuara.

Kjo hapësirë disponon me trupa ngrohës, kurse temperatura gjatë kohës së vizitës 
ishte 21.8 оC. Niveli i lagështisë prej 64.8% R.H. që u mat gjatë kohës së vizitës i tejkalon 
kufijtë standarde të pranuara. 

Qarkullimi i dritës ditore është i kufizuar, kurse ventilimi është i natyrshëm, megjithatë 
mund të hetohet mungesa e ajrosjes së hapësirës.

Nyja sanitare është fizikisht e ndarë nga pjesa tjetër e hapësirës. Pajisjet sanitare 
janë funksionale, por higjiena nuk është në nivelin e volitshëm.

Gjithashtu, u konstatua se edhe në këtë hapësirë, njësoj sikur edhe në pjesën tjetër 
të kapaciteteve akomoduese të këtij Burgu, mungon sistemi për thirrje/alarmime.

Shëtitorja për personat e dënuar që gjendet në oborrin e Burgut përfshin një 
hapësirë të madhe, të pastër dhe të rregulluar, në të gjenden ulëse dhe tryeza. Për mirëm-
bajtjen e kësaj shëtitore kujdesen vetë të burgosurit. Në oborrin janë të vendosura dy 
të a.q. vend panorama, prej të cilëve vetëm njëri është i mbuluar dhe i njëjti mund të 
shfrytëzohet kur moti është me shi.

Në suaza të kësaj hapësire, ku personat e dënuar e plotësojnë kohën e lirë të tyre dhe 
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të drejtën për shëtitje, ekzistojnë dy terrene sportive edhe atë një për futboll dhe një për 
basketboll. Gjithashtu, në suaza të kësaj hapësire, personat e dënuar kanë mundësinë për 
rekreacion dhe të pushojnë në pjesën për ngritjen e peshave me vegla të improvizuara, që 
gjendet menjëherë afër terrenit për futboll dhe basketboll.

Hapësira e cila shfrytëzohet si ambulancë e burgut, është e furnizuar me krevatin 
për kontrollime, vitrinë metalike për ruajtjen e barërave, vitrinën për ruajtjen e dokument-
acionit mjekësorë, si dhe triskun e posaçëm për ruajtjen e dosjeve mjekësore (kartonëve). 
Prej aparateve mjekësore, u vërejt vetëm aparati për matjen e shtypjes së gjakut i cili 
është në gjendje funksionale, si dhe sterilizatori i cili nuk shfrytëzohet.

Gjatë kontrollimit të realizuar në vitrinën metalike kur ruhen barërat, u konstatua se 
pjesa më e madhe e barërave janë me afat të skaduar të përdorimit, gjithashtu me afat të 
skaduar ishin e shiringat dhe gjilpërat. 

Ekipi i MPN gjatë kohës së vizitës konstatoi se qasjen deri te dokumentacioni 
mjekësorë, përskaj mjekut e kanë edhe komandantët e policisë së burgut. Në këtë drejtim 
rekomandohet respektimi i Rekomandimit i Këshillit të Evropës me nr. 98 në pjesën e 
aspekteve etike dhe organizative të mbrojtjes shëndetësore në burgjet9, i cili parashikon 
besueshmërinë e të dhënave të pacientëve që janë të akomoduar në suaza të burgut dhe 
implementimi i standardeve të pavarësisë profesionale, që do të sigurojnë mbrojtjen e 
njëjtë shëndetësore sikur mbrojtja shëndetësore që ekziston në suaza të shoqërisë. 

Në kuzhinën кku përgatitet ushqimi për të gjithë personat e dënuar dhe të ar-
restuar, niveli i higjienës është në nivel të volitshëm, kurse për këtë kujdesen personat 
e dënuar që zëvendësohen sipas orarit prej më parë të përpiluar. Inventari, kazanët dhe 
sendet në të cilët përgatitet ushqimi mirëmbahen në mënyrë të rregullt dhe të njëjtit janë 
të shfrytëzueshme.

Ushqimi konsumohet në trapezarinë, аdhe i njëjti shërbehen në enë plastike (pja-
ta), lugë, gota plastike që jepen në tabaka të dhënë plastike. Mund të vërehet se ekziston 
takëm metalik për ushqimin, lugë metalike, pirunë dhe thika metalik, për të cilët nga 
gjellëbërësi u mor informacioni se të njëjtit shfrytëzohen për nevojat e personelit. Inven-
tari është i skaduar, kurse karriget nuk kanë mbështetëse dhe të njëjtit nuk janë të përfor-
cuar për dyshemenë ose tryezën, gjë që mund të paraqesë rrezik mbi sigurinë e personave 
të dënuar dhe për të punësuarit.

Ushqimi përgatitet sipas menysë së përpiluar në nivel mujorë nga ana e ekonomistit 
dhe gjellëbërësit, dhe që është lejuar nga ana e drejtorit. Gjatë kohës së vizitës, u kon-
statua se porcionet ushqimore të përgatitura për personat e dënuar ishin përkatëse me 
listën e paraparë.

Nga kontrollimi i listës mujore të ushqimeve për muajin tetor, që është lejuar nga 
drejtoria e burgut dhe nga Shërbimi për mbrojtje shëndetësore, u konstatua se në këtë 
listë në mënyrë përkatëse janë të shënuara tre porcionet vaktet ditore të ushqimit, dita e 
shërbimit të tyre si dhe vlera e tyre energjetike.

9 Reccomendation No R (98) 7 concerning the ethical and organizational aspects of health care in prison – 
Council of Europe – Committee of ministers adopted on 8 April 1998, at the 627 meeting of the Deputies. 
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3.1.3. Raporti i nëpunësve të burgut ndaj perso-
nave të ndaluar

3.1.4. Sistemi i ankesave

3.1.5. Mbrojtja shëndetësore

Nga bisedimet që i zhvilloi me personat e dënuar, ekipi i MPN konstatoi se drejtori i 
Institucionit dhe nëpunësit e burgut kanë raport të mirë dhe korrekt ndaj personave të 
dënuar. Përkatësisht, asnjëri prej personave të dënuar gjatë bisedimeve individuale dhe 
grupore nuk u ankua në lidhje me raportin johuman ose degradues nga ana e shërbimeve 
të burgut, përkundrazi u theksua kënaqësia nga raporti korrekt i drejtorit të Institucionit, si 
dhe mundësia që u jepet për kontakte të rregullta dhe lehtë të realizueshme me të njëjtin.

Gjatë kësaj, nga bisedimet e realizuara me personat e dënuar, ekipi i MPN konstaton 
se incidentet në mes të burgosurve, ose në mes personave të dënuar dhe autoriteteve 
zyrtare të burgut janë dukuri e rallë në Burgun “Gjevgjelia”. 

Ekipi i MPN konstaton se në Burgun ekzistojnë sëndukë të posaçëm përmes të cilëve 
personat e dënuar mund të drejtohen me parashtresa deri te Zyra e Avokatit të popullit. 

Gjithashtu, nga bisedimet e realizuara me personat e dënuar, ekipi i MPN konstatoi 
se të njëjtit në çdo kohë kanë mundësinë që të kontaktojnë me drejtorin e Institucionit, 
në mënyrën që më parë do të parashtrojnë kërkesën për të realizuar takim me të përmes 
komandantit ose edukatorit dhe pas kësaj menjëherë atyre u mundësohet takimi i kërkuar.

Prapëseprapë, ekipi i MPN rekomandoi që në suaza të Burgut të themelohet me-
kanizmi i brendshëm formal i ankesave, ku do të parandalohet mundësia e “filtrimit” të 
ankesave që arrijnë deri te drejtori. Në të njëjtën kohë, u theksua edhe nevoja e theme-
limit të procedurave të qarta për shqyrtimin e ankesave dhe për mbrojtjen e personave të 
dënuar nga çfarëdo lloj reperkusioneve negative për qëndrimet e shprehura në ankesat.

Në këtë burg nuk ekziston personeli mjekësorë i angazhuar në mënyrë permanente, 
kurse shërbimet shëndetësore ofrohen nga ana e një mjeku – psikiatër i cili kohë pas kohe 
e viziton burgun, përkatësisht një herë në javë dhe sipas nevojës me thirrje paraprake. 
Mjeku është nga IPSH Spitali i përgjithshëm “Gejvgjeli”, me të cilin drejtoria e Burgut ka 
lidhur kontratë. Në rrethanat kur shfaqet nevoja për intervenime mjekësore më shpesh 
thirret ekipi i Ndihmës urgjente mjekësore (NUM), dhe gjithashtu, në pjesën më të madhe 
të rasteve, personat e ekipit mjekësorë nga NUM i kryejnë edhe kontrollimet fillestare të 
personave të dënuar ose të personave të arrestuar gjatë pranimit të tyre në këtë Burg.
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Duke i pasur parasysh Rregullat Evropiane të burgjeve10, si dhe standardet e Komitetit 
Evropian për parandalimin e torturës (KST)11, ekipi i MPN rekomandon praninë më të 
madhe të personelit mjekësorë në suaza të Burgut, dhe me këtë do të mundëso-
het përgjigjja efikase dhe pa prolongime të panevojshme e kërkesave për kon-
sultime mjekësore12. 

Kontrollimi i personave të dënuar, përkatësisht kontrollimi i personave të arrestuar 
gjatë pranimit në Burgun realizohet në afatin prej 24 orëve dhe më shpesh ky kontrollim 
përfshin marrjen e të dhënave në lidhje me anamnezën personave të personit të dënuar / 
të arrestuar dhe kontrollimin fizik të pjesës së sipërme të trupit deri në bel. 

Personat e dënuar, paraqiten për kontrollime mjekësore me shkrim ose gojarisht para 
përkatësve të sektorit për sigurim, të cilët më pas paraqitjet e tilla i përcjellin deri te drej-
tori i Burgut dhe mjeku.

Me qëllim të parandalimit të filtrimit të mundshëm të kërkesave dhe qasjes së per-
sonave të dënuar / personave të arrestuar deri te mjeku si dhe për shkak të respektimit 
të parimit të besueshmërisë mjekësore, ekipi i MPN rekomandon që personave të bur-
gosur t’iu jepet mundësia për qasje deri te shërbimet shëndetësore në bazë 
të besueshme përmes zarfit të mbyllur13 ose përmes dorëzimit të kërkesës në 
sëndukun e posaçëm, i cili do të duhej të gjendet në vendet lehtë të qasshme 
në të gjitha seksionet e institucionit14. Në raste urgjente, personi i dënuar mund të 
paraqitet për kontrollime mjekësore me kërkesë të shprehur gojarisht deri te nëpunësi i 
sektorit për sigurim dhe i njëjti menjëherë udhëzohet në kontrollimin mjekësorë15.  

Kontrollimet mjekësore realizohen në hapësirën e ambulancës dhe në zyrën e drej-
torit, shumë shpesh edhe në prani të nëpunësve zyrtarë – personelit jo mjekësorë.

Kontrollimet dhe terapia e rekomanduar regjistrohen në librin për terapinë mjekësore 
dhe në kartonin e personit të dënuar, kurse qasjen deri te dokumentacioni mjekësorë, për-

10 Rregulli nr. 41.1 i Rregullave Evropiane për burgjet parashikon që: “Në çdo burg të ekzistojë së paku një 
mjek i kualifikuar i praktikës së përgjithshme”, kurse Rregulli nr. 41.2 parashikon që: “Do të sigurohet 
që në çdo çast në disponim të jetë mjeku pa prolongime në rastet urgjente“.

11 Në Raportin e 3-të të Përgjithshëm (CPT/Inf (93) 12) të Komitetit Evropian për parandalimin e tor-
turës është paraparë që: “Në hapësirat e burgut, çdoherë duhet të jetë i pranishëm personi i cili do të 
mund të ofrojë ndihmën e parë, preferohet që ky person të jetë me kualifikime mjekësore (infermier i 
mjekësisë).“

12 Në drejtim të njëjtë janë edhe rekomandimet e Komitetit Evropian për parandalimin e torturës të 
përfshira në Raportin e 3 të përgjithshëm (CPT/Inf (93) 12) ku parashikohet se: “Shërbimi mjekësorë 
duhet të organizohet në atë mënyrë që ti përgjigjet kërkesave për konsultime mjekësore pa prolongime 
të pa nevojshme“.

13 Në drejtim të njëjtë janë edhe rekomandimet e Komitetit Evropian për parandalimin e torturës të përf-
shira në Raportin për vizitën e realizuar në Republikën e Maqedonisë (06 deri më 09 dhjetor të vitit 
2016).

14 Siç është paraparë në nenin  42 të Rendit të shtëpisë për personat e dënuar që vuajnë dënimin e burgimit 
në institucionin ndëshkues – përmirësues.

15 Ibid
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skaj mjekut e kanë edhe komandantët përgjegjës që janë në ndërrim në suaza të Burgut.
Duke pasur parasysh faktin se mjeku Burgun e viziton vetëm një herë në javë, terapia 

e përcaktuar gjatë orarit të rregullt të punës (08:00 – 16:00) ndahet nga ana e punëtorëve 
social – edukatorëve, kurse në orët e pas ditës dhe gjatë kohës së vikendeve, terapia nda-
het nga ana e komandantëve përgjegjës që janë në ndërrim.

Në lidhje me këtë gjendje të konstatuar, dhe duke pasur parasysh parimin e besuesh-
mërisë mjekësore, ekipi i MPN rekomandon:

1. Të gjitha kontrollimet mjekësore (qoftë gjatë pranimit ose më vonë) të 
realizohen pa praninë e nëpunësve të burgut, me përjashtim të rasteve 
kur mjeku nuk kërkon ndryshe. Kontrollimet të realizohen në mënyrë indi-
viduale, dhe jo në grupe.

2. Besueshmëria mjekësore duhet të respektohet në mënyrën e njëjtë si-
kur edhe në suaza të bashkësisë marr në përgjithësi, kurse qasjen deri 
te të dhënat mjekësore për personat e dënuar duhet ta kenë vetëm 
personat e autorizuar mjekësorë. 

3. Distribuimi i terapisë të realizohet vetëm nga ana e personelit 
mjekësorë në prani të përfaqësuesit të Sektorit për sigurime, ose në 
raste të caktuara terapia ditore do të mund të dorëzohet edhe nga ana 
e përfaqësuesit të Sektorit për sigurime, nëse prej më parë është e për-
gatitur nga ana e personelit mjekësorë në qese të posaçme ku është 
theksuar emri, mbiemri dhe numri i amzës i personit të dënuar16 

Nga bisedimet e realizuara me personat e dënuar, ekipi i MPN konstatoi se një pjesë 
e tyre nuk janë të siguruar për nga aspekti shëndetësorë dhe se barërat i sigurojnë me 
shpenzimet e tyre personale, dhe për shkak të mungesës së mjeteve financiare të njëjtit 
kanë qenë të pamundësuar që të vazhdojnë me terapinë e përcaktuar fizikale.

Në burgun mungojnë testet e skriningut për hepatit C dhe B, HIV si dhe për testime të 
rregullta të pranisë së drogave dhe të substancave psiko – aktive (trodone, buprenorfina, 
metadoni, benzodijazepine, opiate, amfetamine, metamfetamine, MDMA, kokainë, kanabis 
dhe etj.).

Në masë plotësuese në pjesën e mbrojtjes preventive shëndetësore, ekipi i Mekanizmit 
parandalues nacional konstatoi se fare mungon mbikëqyrja nga ana e personit mjekësorë 
në pjesën e sigurimit të ushqimit (përgatitjes dhe distribuimit të ushqimit) dhe në kushtet 
e higjienës (pastërtia e rrobave dhe e mbulesave; qasja deri te uji i pastër; instalimet sani-
tare) si dhe ngrohja, ndriçimi dhe ventilimi i hapësirave ku qëndrojnë personat e dënuar / 
personave të arrestuar.

Nga bisedimet e realizuara me përgjegjësit e Burgut, ekipi i MPN fitoi informacione se 
buxheti i cili është i lejuar për pjesën e përcaktuar për mbrojtjen shëndetësore nuk mjafton 
që tërësisht të mbulohen nevojat shëndetësore të personave të dënuar.

Në këtë drejtim, duke pasur parasysh faktin se sigurimi i mbrojtjes shëndetësore për 

16 Neni 6 dhe 7 i Udhëzimit për qasje deri te mjeku nga ana e personave të dënuar në suaza të institucionit, 
distribuimi i medikamenteve dhe kontrollimi mjekësorë jashtë institucionit
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3.1.6. Dënimet disiplinore
Nga bisedimet e realizuara me personat e dënuar, si dhe nga kontrollimi i realizuar në 

dokumentacionin material, ekipi i MPN konstatoi se personat kundër cilëve janë zhvilluar 
procedurat disiplinore në Burgun “Gjevgjeli” kanë qenë të informuar për shkaqet për të 
cilat ka qenë e iniciuar procedura, të njëjtit personalisht janë marrë në pyetje dhe kanë 
dhënë deklaratën e tyre në lidhje me ngjarjen e lëndës, për të cilën drejtohet procedura 
(në lëndët individuale gjenden deklaratat me shkrim të dhëna nga personi i dënuar si dhe 
deklaratat e dhëna nga të gjithë personat tjerë që janë prononcuar në lidhje me ngjarjen 
e lartpërmendur), atyre u është mundësuar që të ofrojnë dëshmitë e tyre, si dhe ti kontrol-
lojnë dëshmitë kundër tyre, dhe gjithashtu të njëjtëve u janë ofruar edhe ekzemplarë të 
vendimit për sanksionet disiplinore me këshillat juridike se personi gëzon të drejtën që të 
ankohet deri te drejtori i Drejtorisë për përmbarim të sanksioneve.

Në këtë drejtim, ekipi i MPN si pozitive e theksoi edhe respektimin e rregullave të 
parapara me Rendin e shtëpisë18, si dhe respektimin e standardeve të parapara nga ana e 

personat e burgosur është përgjegjësi e shtetit, kurse të burgosurit duhet ti gëzojnë po 
të njëjtat standarde për mbrojtjen shëndetësore që i janë në disponim bashkësisë dhe se 
të njëjtit duhet të kenë qasje deri te shërbimet e domosdoshme shëndetësore pa kurrfarë 
diskriminime, në bazë të statusit juridik të tyre, si dhe fakti se çdo burg duhet të pose-
dojë shërbimin e tij shëndetësorë të detyruar për vlerësimin, promovimin, mbrojtjen dhe 
përmirësimin e shëndetit fizik dhe mental të personave të burgosur17, ekipi i MPN i re-
komandoi Drejtorisë për përmbarimin e sanksioneve që ta zmadhojë buxhetin 
e Burgut të përcaktuar për mbrojtjen shëndetësore, në bazë të konsultimeve 
paraprake me drejtorinë e Burgut, i cili duhet të bëjë vlerësimet e detajuara të 
nevojave për nga aspekti i mbrojtjes shëndetësore të personave të dënuar dhe 
të personave të arrestuar (analizë kjo e cila mes tjerave do të përfshijë edhe 
nevojën e zmadhimit të prezencës së kuadrove mjekësore në këtë institucion, 
si dhe renovimin përkatësisht përmirësimin dhe zmadhimin e objekteve dhe të 
pajisjeve për burgun). 

17 Rregulla 24 dhe 25 të Rregullave të reviduara minimale standarde për veprimin me të burgosurit (të 
njohur sikur Rregullat Mandelës).
18 Nga bisedimet e realizuara me nëpunësit zyrtarë dhe me një pjesë të personave të dënuar, ekipi i MPN 
konstatoi se të njëjtit janë të njoftuar me Procedurën për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore dhe për 
shqiptimin e dënimit disiplinorë, të paraparë me Rendin e shtëpisë për personat e dënuar që vuajnë dën-
imin e burgimit në institucionin ndëshkues – përmirësues, kurse personat e dënuar, gjithashtu ishin të 
njoftuar edhe me shkaqet e parapara në Rendin e shtëpisë, për të cilët mund të sanksionohen për nga 
aspekti disiplinorë.
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3.1.7. Risocializimi
Sektori për risocializim në suaza të Burgut, përbëhet nga dy persona të cilët për nga 

profesioni janë punonjës social –edukatorë. Njëra prej edukatoreve ka dhënë provimin e 
nëpunësit në probacion, e cila personave të dënuar të cilët manifestojnë nivel të lartë të 
përgjegjësisë dhe respektimit të programit dhe të rregullave në suaza të institucionit, e 
njëjta gëzon mundësinë që tu përgatit karakteristika speciale, e që më pas do të ndikonin 
pozitivisht mbi ndryshimin e dënimit të shqiptuar.

Gjatë kohës së bisedimeve me njërin prej punëtorëve social u theksua se me personat 
e dënuar më tepër punohet në mënyrë individuale, me kërkesën e dorëzuar prej më parë 
nga ana e personave të dënuar. Këshillimet grupore fare nuk praktikohen. 

Punëtorët social janë të kënaqur nga respektimi i programit dhe i rregullave nga ana e 
personave të dënuar edhe pse të njëjtit si të punësuar, janë të vetëdijshëm për mangësitë 
e caktuara në institucionin për nga aspekti i resurseve hapësinore dhe njerëzore.

Personat e dënuar, gjithashtu theksuan se marrë në përgjithësi janë të kënaqur nga 
sjellja e të punësuarve, si dhe nga mundësia që të bisedojnë me të njëjtit kurdo që të 
dëshirojnë, por një pjesë e tyre u ankuan për mundësitë e organizimit të kohës së lirë dhe 
për angazhimet punuese jashtë Burgut, si dhe për mundësitë e ri integrimit të suksesshëm 
pas daljes nga Burgu.

Komitetit kundër torturës19. 
Gjatë vitit 2018, deri në ditën e vizitës, janë iniciuar gjithsej 25 procedura disiplinore, 

prej tyre në 10 raste janë shqiptuar dënimet disiplinore – izolimi në qeli, kurse për rastet 
tjera janë shqiptuar vërejtje publike, si dhe kufizimi i favoreve. Në asnjë prej rasteve nuk 
janë parashtruar ankesa në lidhje me Aktvendimin për shqiptimin e sanksioneve disiplinore 
deri te drejtori i Drejtorisë për përmbarim të sanksioneve.

Nga kontrollimi i realizuar në dokumentacionin përkatës, u konstatua edhe se në 
rastet kur shqiptohet dënimi disiplinorë – udhëzimi në qeli të izolimit, çdoherë ekziston 
mendimi i dhënë nga ana e mjekut për nga aspekti i aftësisë së personit të dënuar për 
vuajtjen e dënimit të tillë të shqiptuar disiplinorë. Prapëseprapë, në kundërshtim me rreg-
ullat e parapara, personat që gjenden në qelitë e izolimit nuk vizitohen për çdo ditë nga 
ana e mjekut20. 

19 Komiteti kundër torturës pranë OKB parashikon se të burgosurve të cilët ballafaqohen me akuza disi-
plinore ose me akuza të tjera gjatë procedurës, duhet tu garantohen të drejtat: që me shkrim të informohen 
për akuzat kundër tyre, personalisht të merren në dëgjim, të mund të thërrasin dëshmitarë dhe të mund 
ti shqyrtojnë dëshmitë kundër tyre, më pas tu sigurohet ekzemplari, përkatësisht kopje nga vendimi disi-
plinorë në lidhje me të njëjtit, si dhe gojarisht tu sqarohen shkaqet për vendimin dhe mundësinë e parash-
trimit të ankesës deri te organi i pavarur. UN Committee against Torture, Observations of the Committee 
against Torture on the revision of the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoners (SMR), 16 December 2013, CAT/C/51/4, para. 41 (CAT SMR revision observations)
20  Neni. 181 paragrafi 4 i Ligjit për përmbarim të sanksioneve
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Burgu “Gjevgjeli”

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Të bëhen përpjekje urgjente në drejtim të zmadhimit të 
numrit të nëpunësve të burgut (në suaza të policisë së 
burgut dhe në sektorin për sigurime) dhe të ndërmerren 
masa drejtë sigurimit të së paku një personi të punësuar 
të gjinisë femërore që do të jetë e angazhuar në ndër-
rime, në çdo kohë në këtë Burg. Numri i nëpunësve të 
burgut duhet të jetë i mjaftueshëm, me qëllim që të pu-
nësuarve tu mundësohet të jenë në pozitë që të mirëm-
bajnë kontrollimin efektiv në suaza të institucioneve, të 
garantojnë mjedise të sigurta për veten e tyre dhe për të 
burgosurit, si dhe të sigurojnë regjimin e aktiviteteve për 
të burgosurit;
Të mos shfrytëzohen hapësirat e gjumit me kapacitet të 
madh, përkatësisht numri i personave të dënuar dhe të 
akomoduar në një hapësirë të mos e tejkalojnë maksi-
mumin e paraparë me ligj deri më 5 persona;
Të ndërmerren masat për zvogëlimin e lagështisë në 
suaza të hapësirave; standardet e parashikuara për metër 
katror për person (4m2);
Të ndërmerren masa urgjente në drejtim të përmirësim-
it dhe mirëmbajtjes së higjienës, si dhe zëvendësimi 
ose rregullimi i instalimeve jo funksionale sanitare në 
tualetet e përcaktuara për personat e dënuar;
Personat e dënuar që janë të udhëzuar në vuajtjen e 
dënimeve disiplinore – izolimet në qeli të mos përzihen 
me personat e arrestuar;

Tabela nr.20

3.1.8. Kontrollimi i rekomandimeve të dorëzuara
Deri në kohën e përpilimit të këtij raporti nga Drejtoria për përmbarim të sanksion-

eve dhe nga Burgu “Gjevgjeli” nuk janë pranuar përgjigjet në lidhje me rekomandimet e 
dhëna.
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Burgu “Gjevgjeli”

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Në hapësirat e përcaktuara për arrestime të cilët në të 
njëjtën kohë shfrytëzohen edhe për realizimin e dënimit 
disiplinorë – izolimi në qeli, të instalohet sistemi për 
thirrje – alarmime, këto hapësira të furnizohen me 
dyshekë të rinj dhe me mbulesa përkatëse, të siguro-
het ngrohja përkatëse dhe ndriçimi artificial si dhe të 
ndërmerren masat konkrete për zvogëlimin e lagështisë 
dhe të mirëmbajtjes së higjienës në nivel përkatës dhe të 
sigurohet ajrosja e këtyre hapësirave;
Shëtitorja e përcaktuar për personat e arrestuar dhe për 
personat e udhëzuar në vuajtjen e dënimit disiplinorë – 
izolimi në qeli të furnizohen me pajisje plotësuese për 
pushim (ulëse dhe tryeza), si dhe të sigurohet hapësira e 
mbuluar e cila do të shfrytëzohet në raste të kushteve të 
pavolitshme klimaterike;
Drejtoria e Burgut të drejtohet deri te Institucioni publik 
shëndetësorë që kryen mbrojtjen primare shëndetësore 
në suaza të rrjetit të institucioneve shëndetësore në ter-
ritorin e të cilës gjendet edhe selia e Burgut, me qëllim të 
sigurimit të prezencës përkatëse të personelit mjekësorë 
dhe me këtë të mundësohet përgjigje adekuate kërkesave 
për konsultime mjekësore nga ana e personave të dënuar 
/ personave të arrestuar pa prolongime të panevojshme; 
Të fillohet me procedurën për sigurim shëndetësorë për 
të gjithë personat e dënuar, të cilët gjenden në vuajtjen e 
dënimit me Burgim si dhe për të gjithë personat e arres-
tuar të cilët nuk janë të siguruar në ndonjë bazë tjetër; 
Të gjitha kontrollimet mjekësore (qoftë gjatë pranimit 
ose më vonë), duhet të realizohen pa praninë e nëpu-
nësve të burgut, me përjashtim nëse mjeku nuk kërkon 
përjashtime. Personat e dënuar duhet të kontrollohen 
individualisht dhe jo në grupe.
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Burgu “Gjevgjeli”

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Besueshmëria mjekësore duhet të respektohet në suaza 
të burgjeve në mënyrë të njëjtë sikur edhe në mbarë 
shoqërinë. Mjeku duhet të jetë përgjegjës për drejtimin e 
dosjes së personit të dënuar si pacient, kurse qasjen deri 
te të dhënat mjekësore për personat e dënuar duhet ta 
kenë vetëm personat e autorizuar mjekësorë;
Të mënjanohen të gjitha barërat që janë me afate të 
skaduara;
Distribuimi i terapisë të realizohet nga ana e personelit 
mjekësorë në prani të përkatësit të Sektorit për sig-
urime, ose në disa prej rasteve terapia ditore do të mund 
të dorëzohet edhe nga ana e përkatësit të Sektorit për 
sigurime, nëse prej më parë është përgatitur nga ana e 
personelit shëndetësorë në qese të posaçme të shënuara 
me emër, mbiemër dhe numrin e amzës të personit të 
dënuar;
Të sigurohet që mjeku të kryej mbikëqyrjen në pjesën 
e sigurimit të ushqimit (përgatitjen dhe distribuimin 
e ushqimit) dhe kontrollimin e kushteve higjienike 
(pastërtinë e rrobave dhe të mbulesave; qasjen deri te 
uji i pastër; instalimet sanitare) si dhe kontrollimin e 
ngrohjes, ndriçimit dhe ventilimit të hapësirave ku qën-
drojnë personat e dënuar / personat e arrestuar, dhe për 
këtë në mënyrë përkatëse të drejtojë dokumentacionin 
zyrtarë;
Të kërkohet zmadhimi i buxhetit i cili është i përcaktuar 
për mbrojtjen shëndetësore për personat e dënuar / 
personat e arrestuar;
Në suaza të Burgut, të implementohet mekanizmi i 
brendshëm formal i parashtrimit të ankesave, me ç’rast 
do të parandalohet mundësia për “filtrim” të ank-
esave që arrijnë deri te drejtori, dhe në të njëjtën kohë 
nevojitet që të implementohen procedurat e qarta për 
kontrollimin e ankesave dhe për mbrojtjen e personave 
të dënuar nga çfarëdo lloj pasojave negative për ankesat 
e shprehura;
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Burgu “Gjevgjeli”

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Në ushqimin e personave të dënuar të sigurohen sasi të 
mjaftueshme të pemëve dhe perimeve të freskëta;
Të sigurohen mjetet e higjienës personale për personat 
e dënuar dhe të arrestuar, të cilët në mënyrë të pavarur 
nuk mund ti sigurojnë të njëjtit;
Në më shumë vende të dukshme të Burgut të theksohen 
dispozitat e Rendit të shtëpisë;
Të realizohet drejtimi i azhurnuar dhe në kohë i eviden-
cave, dhe në vend të korrektorit, gabimet të korrigjohen 
me nënvizimin e të dhënave;

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Të bëhen përpjekje urgjente në drejtim të zmadhimit 
të numrit të nëpunësve të burgut (në suaza të policisë 
së burgut dhe në suaza të sektorit për sigurime) dhe të 
ndërmerren masat konkrete drejtë sigurimit të së paku 
një personi të punësuar të gjinisë femërore që do të jetë 
e angazhuar në ndërrime, në çdo kohë në këtë Burg. 
Numri i nëpunësve të burgut duhet të jetë i mjaftueshëm, 
me qëllim që të punësuarve tu mundësohet të jenë në 
pozitë që të mirëmbajnë kontrollimin efektiv në suaza të 
institucioneve, të garantojnë mjedise të sigurta për veten 
e tyre dhe për të burgosurit, si dhe të sigurojnë regjimin e 
aktiviteteve për të burgosurit;
Në hapësirat e përcaktuara për arrestime të cilët në të 
njëjtën kohë shfrytëzohen edhe për realizimin e dënimit 
disiplinorë – izolimi në qeli, të instalohet sistemi për thir-
rje – alarmime, këto hapësira të furnizohen me dyshekë të 
rinj dhe me mbulesa përkatëse si dhe të ndërmerren ma-
sat konkrete për zvogëlimin e lagështisë dhe të mirëmba-
jtjes së higjienës në nivel përkatës dhe të sigurohet ajrosja 
e këtyre hapësirave;

Tabela nr.21
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Shëtitorja e përcaktuar për personat e arrestuar dhe për 
personat e udhëzuar në vuajtjen e dënimit disiplinorë – 
izolimi në qeli të furnizohen me pajisje plotësuese për 
pushim (ulëse dhe tryeza), si dhe të sigurohet hapësira e 
mbuluar e cila do të shfrytëzohet në raste të kushteve të 
pavolitshme klimaterike;
Drejtoria të përcjell dhe të asistojë gjatë procedurës për 
sigurimin shëndetësorë për të gjithë personat e dënuar që 
janë duke vuajtur dënimin e burgimit, si dhe për të gjithë 
personat e arrestuar të cilët nuk janë të siguruar në ndonjë 
bazë tjetër ( (*fletëparaqitja për sigurime shëndetësore për 
këtë kategori të personave është e paraparë që të verifiko-
het nga ana e Drejtorisë për përmbarim të sanksioneve);
Të parashikohet zmadhimi i buxhetit në pjesën e përcak-
tuar për mbrojtjen shëndetësore të personave të dënuar / 
personave të arrestuar.
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21 Gazeta zyrtare e RM-së nr. 84/2008 e datës 11 korrik të vitit 2008.

Vizitën në ENP Burgu “Tetovë”, ekipi i Mekanizmit parandalues nacional e realizoi më 
datën 25 dhe 27 dhjetor të vitit 2018, në bashkëpunim me bashkëpunëtorët e jashtëm 
– përfaqësuesit nga Shoqata e psikiatërve të RM-së, përfaqësuesit e Institutit për mjekë-
si ligjore, kriminalistikë dhe deontologji mjekësore, përfaqësuesit e Shoqatës së punë-
torëve social të qytetit të Shkupit, përfaqësuesit e Shoqatës së infermierëve të mjekësisë, 
teknikëve dhe akusherëve të RM-së si dhe përfaqësuesit nga Shoqata e juristëve të rinj, 
në bazë të Memorandumit për bashkëpunim të nënshkruar prej më parë. 

Sipas nivelit të sigurimit, nivelit të kufi zimit të lirisë dhe të llojeve të trajtimit që zbato-
hen ndaj personave të dënuar, Burgu i Tetovës është institucion ndëshkues – përmirësues i 
llojit gjysmë të hapur në të cilin sigurimi themelorë është ai i llojit fi zik, të cilin e realizojnë 
përkatësit e sektorit për sigurime, në pajtim me “Aktvendimin për përcaktimin e personave 
të dënuar dhe të personave të moshës së mitur në suaza të institucioneve ndëshkuese – 
përmirësuese dhe në institucionet edukative – përmirësuese dhe të personave të arrestuar 
në seksionet e arrestimit në institucionet ndëshkuese – përmirësuese“21 në këtë Burg, 
akomodohen këto kategori të personave:

BURGU “TETOVË”3.1

3.2.1. Të dhëna të përgjithshme
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• Persona të gjinisë mashkullore - shkaktarë primarë, persona të dënuar me 
aktgjykimin e plotfuqishëm të dënimit me burgim deri më 3 vite, përkatësisht 
kur pjesa e mbetur të dënimit pas llogaritjes së periudhës së arrestimit është në 
kohëzgjatje prej 3 viteve, nga territori i gjykatave themelore Gostivar dhe Tetovë, 
dhe  

• Persona të gjinisë mashkullore - përsëritës të veprave penale, persona të 
dënuar me aktgjykimin e plotfuqishëm të dënimit me burgim deri më 6 muaj, 
përkatësisht kur pjesa e mbetur të dënimit pas llogaritjes së periudhës së ar-
restimit është në kohëzgjatje prej 6 muajve, nga territori i gjykatave themelore 
Gostivar dhe Tetovë.

Me urdhëresën e dhënë Ministria e drejtësisë me nr. 07-1432/2 e datës 12.10.2018 
në Burgun “Tetovë” nuk realizohet masa e arrestimit të personave.

Kapaciteti i Burgut është për rreth 50 persona të dënuar, kurse në ditën e vizitës së 
realizuar, në pajtim me listën e personave të dënuar, në këtë Burg u hasën 51 persona të 
dënuar, dhe me këtë kapacitetet akomoduese për personat e dënuar ishin të plotësuara 
tërësisht.

Nga bisedimet e realizuara me drejtorin u fitua informacioni se numri aktual i perso-
nave të punësuar, njësoj sikur edhe në Burgun “Gjevgjeli”, nuk i përmbush nevojat për 
realizimin e pa penguar dhe në mënyrë efikase të funksionit që do të duhet ta realizojë 
ky institucion i llojit të tillë, gjithashtu edhe për shkak të faktit se policia e burgut nuk dis-
ponon me personin zyrtarë të gjinisë femërore, paraqet një problem serioz për këtë Burg, 
në kushtet kur duhet të realizohen bastisjet kontrolluese të personave të gjinisë femërore, 
pa dallim se vallë kemi të bëjmë me vizitorët e ndonjërit prej personave të dënuar, ose për 
personat e arrestuar që i përkasin gjinisë femërore.

3.2.2. Kushtet materiale
Gjatë vizitës së realizuar, ekipi i MPN realizoi kontrollimin e drejtpërdrejtë të kushteve 

materiale në të gjitha kapacitetet akomoduese së bashku me hapësirat tjera plotësuese 
dhe të jashtme.

Në këtë drejtim, u realizua edhe kontrollimi i këtyre seksioneve dhe hapësirave 
plotësuese/pjesëve me të cilët disponin ky Burg: 

• Seksioni për pranime;
• Seksioni i hapur / gjysmë i hapur; 
• Hapësirat e përcaktuara për izolime / qelitë e izolimit; 
• Seksioni i përcaktuar për arrestime; 
• Hapësira për kontrollimet mjekësore / ambulanca e burgut;
• Kuzhina dhe trapezaria; 
• Banja dhe hapësira e përcaktuar për larjen e rrobave; 
• Hapësirat tjera (magazina, hapësira e përcaktuar për ushtrime – ngritjen e pe-
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shave, hapësira e përbashkët “kafeneja”).

Seksioni i përcaktuar për pranime në suaza të këtij  burgu përfshin një dhomë të 
vogël dhe tualetin. Dhoma është me sipërfaqe prej 14 m2 dhe në vete posedon 6 krevate, 
që pa mëdyshje rezulton me faktin se kjo hapësirë nuk i përmbush standardet e parapara 
minimale ndërkombëtare për akomodimin e personave të dënuar22 dhe se kjo bie gjendje 
ndesh me dispozitat e Ligjit për përmbarim të sanksioneve, në pajtim me të cilin numri 
maksimal i personave të cilët mund të akomodohen në një hapësirë të vetme për bujtje 
është 5 persona të dënuar.

Gjatë kohës kur u realizua vizita, në këtë hapësirë nuk u hasën persona të akomodu-
ar, gjithashtu u fitua informacioni se kjo hapësirë shfrytëzohet edhe si qeli e izolimit për 
vuajtjen e sanksioneve disiplinore. 

Edhe pse gjatë kohës së vizitës nuk u has asnjë person i akomoduar në këtë hapësirë, 
nga ana e ekipit të MPN u realizuan kontrollimet përkatëse për nga aspekti i përmbushjes 
së standardeve dhe gjatë kësaj u konstatua se temperatura gjatë vizitës ishte 13.5 оC dhe 
se e njëjta është nën standardet e parapara ndërkombëtare për qëndrimin e personave 
të privuar nga liria. Gjatë matjes së nivelit të lagështisë u konstatua lagështia prej 37,2 % 
R.H., që është në suaza të kufijve të pranuara të lagështisë (20-60% R.H.).

Në këtë hapësirë janë të vendosura dritare të mëdha nga të cilët depërton sasi e 
mjaftueshme e dritës së natyrshme.

Krevatet në këtë hapësirë nuk posedojnë dyshek përkatës, e as mbulesa të pastra 
dhe të rregulluara, kurse përskaj krevateve në këtë hapësirë gjendet një orman për rua-
jtjen e gjësendeve personave dhe një tryezë e vogël e improvizuar e drunjtë. 

Higjiena në këtë hapësirë ishte në nivel tejet të ulët njësoj sikur edhe në tualetin ku 
në pjesën më të madhe instalimet sanitare ishin jo funksionale.

Nga bisedimet e realizuara me personat e dënuar, që kanë qenë të akomoduar në 
hapësirën e seksionit për pranime, u morën informata se pjesën më të madhe të ditës e 
kalojnë të mbyllur, duke mos u angazhuar në çfarëdo lloj të aktiviteteve, me përjashtim të 
mundësisë që u jepet në kohëzgjatje prej vetëm një ore gjatë ditës ta kalojnë në mjedise 
të hapura në ajër të pastër.

Personat e dënuar të akomoduar në Seksionin e hapur/gjysmë të hapur сjanë 
të përcaktuar në 12 – dymbëdhjetë hapësira, prej tyre 5 hapësira janë me madhësi prej 
16m2, 4 prej tyre janë me madhësi prej 14m2, 2 janë me madhësi me nga 13m2 dhe një 
hapësirë është me madhësi prej 20m2.

Personat e dënuar, në mesatare janë të grupuar me nga 4 – 6 persona, kurse gjatë 
kontrollimit të realizuar u konstatua se në pesë hapësira janë të vendosura madje edhe 8 
shtretër, që vetvetiu është në kundërshtim me standardet e parapara minimale ndërkom-
bëtare për akomodimin e personave të dënuar, gjendja e tillë është edhe në kundërshtim 
me dispozitat e Ligjit për përmbarim të sanksioneve, në pajtim me të cilin numri maksimal 
i personave të cilët mund të akomodohen në një person të njëjtë për bujtje është 5 per-

22  The CPT’s minimum standard for personal living space in prison establishments(- 6m² of living space 
for a single-occupancy cell+ sanitary facility - 4m² of living space per prisoner in a multiple-occupancy 
cell+ fully-partitioned sanitary facility)
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sona të dënuar.
Krevatet në këto hapësira janë në dy kate, këto krevate janë të vjetër dhe në gjendje 

tejet të pavolitshme, të furnizuar me dyshek të vjetër dhe të pa pastër, kurse mbulesat 
janë të siguruara nga vetë personat e dënuar.

Temperatura e matur sillej 20-22оC, dhe niveli i lagështisë ishte nën 60% R.H., mund 
të konstatohet se këto vlera silleshin në suaza të standardeve minimale të  pranuara 
ndërkombëtare për qëndrimin e personave të privuar nga liria. Prapëseprapë,  pas bisedi-
meve të realizuara me personat e dënuar, ekipi i MPN fitoi informacione se hapësirat nuk 
janë të ngrohura në masë të mjaftueshme gjatë periudhës së dimrit, kur temperaturat 
e jashtme janë mjaftë të ulëta, kurse nga ana e ekipit të MPN në disa prej hapësirave 
u hasën edhe trupa plotësuese të ngrohjes (ngrohëse, ngrohja elektrike e dyshemesë, 
kaloriferë...).

Përskaj krevateve, në hapësirat gjenden edhe ormanët për ruajtjen e gjësendeve 
personale, mbi triske në të cilët personat e dënuar i ruajnë mjetet e higjienës personale 
dhe ushqimin (nuk u vërejtën barërat, shiringat ose mjetet tjera me të cilët do të mund të 
vetë lëndohen ose të lëndojnë dikë tjetër), tryeza dhe karrige, televizori dhe pajisjet tjera 
teknike të cilat i ka siguruar secili sipas mundësive të veta.

Për personat e dënuar nga ky seksion, në disponim janë dy tualete që janë në gjend-
je tejet të keqe dhe me nivel shumë të ulët të higjienës. Në njërin prej tualeteve gjenden 
pasqyra që janë të dëmtuara nëpër skaje dhe që mund të shfrytëzohen si sende për 
shkaktimin e lëndimeve / vetë lëndimeve, kurse në tualetin tjetër u has një shportë e tej 
mbushur me mbeturina, nga e cila përhapej një aromë tejet e keqe në mbarë korridorin.

Banja është e lokalizuar jashtë ndërtesës kryesore të burgut, në një objekt të vogël 
të lokalizuar në suaza të shëtitores së personave të dënuar. Në këtë kuptim, që personat 
e dënuar të arrijnë deri te banja, të njëjtit duhet ta kalojnë oborrin e burgut, dhe një gjë 
e tillë paraqet një problem serioz gjatë periudhës dimërore, kur temperaturat e jashtme 
janë tejet të ulëta. Si problem plotësues është edhe fakti se kjo hapësirë nuk posedon 
vendin përkatës për zhveshjen e personave të dënuar, dhe me këtë cenohet privatiteti 
gjatë shfrytëzimit të banjës.

Në banjën ekzistojnë 3 dush që ishin në gjendje funksionale dhe të cilët personat e 
dënuar mund ti shfrytëzojnë në çdo kohë sipas nevojave që i kanë.

Uji i ngrohtë sigurohet përmes bojlerit i cili kyçet sipas nevojës, kurse personat e 
dënuar theksuan se çdo herë nuk ka ujë të ngrohtë.

Për mirëmbajtjen e nivelit të higjienës në banjën kujdesen vetë personat e dënuar, u 
konstatua se niveli i higjienës në këtë hapësirë nuk është në nivelin e duhur.

Hapësira e përcaktuar për shëtitjet e jashtme të personave të dënuar nuk 
ofron mundësin të volitshme për qëndrimin në mjedise të hapura, duke pasur parasysh 
se edhe përskaj faktit se oborri është i pastër dhe i rregulluar, me ulëse dhe tryeza të 
vendosura për qëndrim, prapëseprapë shëtitorja nuk disponin hapësirën e mbuluar dhe të 
mbrojtur në mjedisin e hapur dhe në këtë mënyrë kufizohet shfrytëzimi i saj në raste të 
kushteve të pavolitshme klimatike.

Në suaza të kësaj hapësire në të cilën personat e dënuar e kalojnë kohën e lirë të 
tyre dhe ku e përmbushin të drejtën për shëtitje, gjendet edhe terreni sportiv për futboll. 
Gjithashtu, në afërsi të shëtitores ekziston edhe një dhomë e vogël për ushtrime – ngritjen 
e peshave, e cila përmban një numër të vogël të veglave dhe kjo hapësirë është e pa 
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mjaftueshme që ti përmbush nevojat e të gjithë personave të dënuar.
Në suaza të shëtitores gjendet edhe e a.q. hapësirë e përbashkët në të cilën 

personat e dënuar kanë mundësinë që bashkërisht të pinë kafe, çaj dhe të shoqërohen. 
Kjo hapësirë është e furnizuar me një inventarë të vjetër dhe jo përkatës. Në afërsi të 
drejtpërdrejtë me këtë hapësirë gjendet edhe biblioteka e cila gjithashtu gjendet në një 
gjendje të pavolitshme, gjithashtu edhe mundësia për përzgjedhjen e librave për lexim 
është tejet e ulët.

Në lidhje me seksionin e përcaktuar për arrestime, ekipi i MPN konstaton se 
Burgu disponon me 12 hapësira të përcaktuara për arrestime të cilët nuk shfrytëzohen, 
për faktin se të njëjtit nuk i përmbushin standardet minimale të përcaktuara për ako-
modimin e të burgosurve. Kjo pjesë e Burgut “Tetovë”, është e mbyllur me urdhëresë të 
Ministrisë për drejtësi23.

Gjatë kontrollimit të realizuar në këto hapësira është konstatuat se në dy prej hapë-
sirave që janë me sipërfaqe prej 9m2 janë të vendosura me nga 4 krevate, kurse në 10 
hapësirat tjera që janë me sipërfaqe prej 6 m2janë të vendosura me nga 2 krevate. Tem-
peraturat e matura në këto hapësira ishin 12 – 14oC. 

Higjiena në këto hapësira ishte në nivel shumë të ulët, kurse krevatet ishin të furni-
zuara me dyshekë jo përkatës dhe me batanije të ndotura dhe të pa rregulluara. Gjatë 
kohës së vizitës në këto hapësira ndjehej atmosferë ngulfatëse, përkatësisht këto hapë-
sira nuk ishin të ajrosura, gjithashtu mungonte edhe sistemi i posaçëm i ventilimit. Në 
hapësirat mungonte edhe qarkullimi i mjaftueshëm i dritës ditore, kurse dritat artificiale 
aktivizohen vetëm nga pjesa e jashtme, nga ana e nëpunësve të policisë së burgut.

Duke pasur parasysh gjendjen e tillë të përcaktuar faktike, ekipi i MPN konstatoi se 
hapësirat e seksionit të përcaktuar për arrestime nuk i përmbushin as standardet e para-
para minimale ndërkombëtare të përcaktuara për akomodimin e të burgosurve. 

Hapësira e përcaktuar për personat e arrestuar që i përkasin gjinisë 
femërore, gjithashtu është jashtë përdorimit dhe e njëjta shfrytëzohet për vendosjen e 
gjësendeve të ndryshme.

Në afërsi të drejtpërdrejtë me pjesën ku gjenden hapësirat e përcaktuara për ar-
restime, gjendet në derë e cila shpie deri te shëtitorja e përcaktuar për personat e 
akomoduar në këto hapësira. MPN konstaton se kjo shëtitore e cila është e rrethuar me 
gardh dhe e izoluar, nuk është e mbuluar dhe mbrojtur për rastet kur shfaqet moti i ligë 
dhe në këtë mënyrë është kufizuar shfrytëzimi i kësaj hapësire. Në shëtitoren nuk janë të 
vendosura as pajisje plotësuese për pushim, siç janë tryeza dhe karrige.

Ambulanca e Burgut përbëhet nga një hapësirë e vogël me një sipërfaqe prej rreth 
9m² dhe e njëjta nuk i përmbush standardet e parapara për ambulancat shëndetësore. 
E njëjta është e furnizuar me byro pune dhe karrige, kompjuter, lavaman, krevat për 
kontrollime, vitrinë të mbyllur metalike për ruajtjen e barërave si dhe me vitrinë për rua-
jtjen e dokumentacionit mjekësorë. Prej aparateve mjekësore në këtë hapësirë gjenden 
dëgjueset mjekësore (stetoskopi), aparati për matjen e tensionit të gjakut i cili është në 
gjendje funksionale si dhe aparati për matjen e sheqerit në gjak, i cili gjithashtu ishte në 
gjendje funksionale.

Të gjitha barërat ruhen në ormanin mjekësorë, i cili është i mbyllur dhe qasjen deri 

23 Nr. 07-1432/2 të datës 12.10.2018.
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3.2.4. Sistemi i ankesave

Ekipi i MPN konstatoi se në Burgun ekzistojnë sëndukë të posaçëm përmes të cilëve 
personat e dënuar mund të drejtohen me parashtresa dhe ankesa deri te drejtori ose deri 
te zyra e Avokatit të popullit. Prapëseprapë, nëpunësit zyrtarë theksuan se personat e 
dënuar më shpesh ankesat e tyre deri te drejtori i përcjellin gojarisht dhe drejtpërdrejtë. 
Në këtë drejtim, gjithashtu u konstatua se edhe Rendi i shtëpisë me të drejtat e personave 
të dënuar është theksuar në më shumë vende të dukshme të Burgut.

3.2.3. Raporti i autoriteteve zyrtare ndaj person-
ave të dënuar

Personat e dënuar me të cilët u realizuan bisedimet, marrë në përgjithësi nuk kishin 
vërejtje në lidhje me raportin dhe veprimet nga ana e nëpunësve zyrtarë në suaza të 
Burgut. Përkatësisht, asnjëri prej personave të dënuar nuk u ankua në lidhje me ndonjë 
veprim jo human ose degradues nga ana e të punësuarve në Sektorin për sigurime, 
gjithashtu asnjëri prej personave të dënuar nuk ka qenë dëshmitarë, e as që ka dëgjuar 
për ndonjë rast të dhunës fizike nga ana e nëpunësve të burgut. Sjellje e të punësuarve në 
Sektorin për sigurime, e vlerësuan si korrekte, gjithashtu ata theksuan se nëpunësit nuk i 
shfrytëzojnë mjetet e detyrimit.

Personat e dënuar theksuan se drejtori dhe urdhëruesi me rregull i realizojnë vizitat 
në hapësirat e përcaktuara për akomodimin e të dënuarve dhe bisedojnë me të njëjtit 
për problemet eventuale. Nga ana tjetër, ata u ankuan se fare nuk realizohen takime me 
edukatorët nga Sektori për ri -socializim. Të dënuarit theksuan se pjesën më të madhe 
të kohës e kalojnë duke mos u angazhuar në aktivitetet përkatëse të ri - socializimit, për 
faktin se aktivitetet e tilla organizohen shumë rallë, përkatësisht dy – tri herë gjatë vitit.

te të njëjtit e ka vetëm mjeku. Barërat furnizohen përmes tenderit i cili shpallet një herë në 
vit, dhe barërat dorëzohen disa herë gjatë punës rrjedhëse. Nëse merren parasysh mjetet 
që janë të përcaktuara për furnizimin e barërave (180.000 denarë) pa mëdyshje mund të 
konstatohet se bëhet fjalë për një shumë të ulët financiare, por edhe përskaj kësaj, Burgu 
prapëseprapë është i furnizuar me medikamentet themelore të përcaktuara për sëmundjet 
akute dhe kronike të zemrës dhe për sëmundjet psikiatrike.

Në burgun nuk ekziston ambulanca stomatologjike, e as që Burgu ka lidhur kontratën 
me ndonjërën prej institucioneve shëndetësore për ushtrimin e shërbimeve stomatologjike 
për nevojat e personave të dënuar, për këtë arsye personat e dënuar janë të detyruar që 
të shërohen te stomatologët në mënyrë private. 
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3.2.5. Mbrojtja shëndetësore

Shërbimi shëndetësorë në Burgun “Tetovë” përfshin vetëm një mjek (urolog) i cili 
është i pranishëm për çdo ditë nga e hëna deri të premten, në periudhën nga ora 08:00 
deri në ora 16:00. Jashtë orarit të punës, mjeku është në qasje edhe gjatë ditëve të punës 
deri në ora 22:00, kurse në rastet emergjente ftohen edhe ekipet e Ndihmës mjekësore 
urgjente.

Nga bisedimet e realizuara me mjekun dhe me personat e dënuar, si dhe nga kontrol-
limi i evidencave, ekipi i MPN konstatoi se kontrollimet fillestare të personave të dënuar 
u realizohen në afatin prej 24 orëve pas pranimit të tyre në këtë Burg. Kontrollimet e tilla 
mund të vërehen te Libreza e shëndetësisë, e cila përfshin të dhënat e përgjithshme, 
gjendjen shëndetësore gjatë arritjes në burg, kontrollimet neuro – psikiatrike, rëntgen 
incizimin, ekzaminimet laboratorike, gjendjen e dhëmbëve gjatë kohës së vuajtjes së 
dënimit si dhe sëmundjet e shfaqura gjatë kohës së vuajtjes së dënimit dhe gjendjen 
shëndetësore gjatë lirimit të personit.

Personat e dënuar, paraqiten me shkrim për kontrollime mjekësore, në veçanti në 
rastet kur shfaqet nevoja për kontrollime plotësuese specialistike, por të njëjtit mund të 
paraqiten edhe gojarisht, përkatësisht në mënyrë të drejtpërdrejtë deri te mjeku, duke 
pasur parasysh faktin se ambulanca e ordinimit gjendet në katin dhe në korridorin e njëjtë 
me hapësirat në të cilat janë të akomoduar personat e dënuar. 

Kontrollimet mjekësore realizohen në dhomën e ambulancës së mjekut pa praninë e 
personave zyrtarë – personelit jo mjekësorë, me përjashtim të rasteve kur mjeku do të 
vlerësojë se nevojitet prania e nëpunësve të Sektorit për sigurime, më shpesh në rastet 
kur bëhet fjalë për persona të dënuar të cilët manifestojnë shenja të agresivitetit.

Një pjesë e personave të dënuar nuk janë të siguruar për nga aspekti shëndetësorë, 
kurse në pjesën e kontrollimeve specialistike, ekipi i MPN nga bisedimet e realizuara me 
personat e dënuar, u informua se të njëjtit çdo herë dhe në kohë nuk dorëzohen për kon-
trollime të tilla edhe përskaj rekomandimeve dhe udhëzimeve të dhëna nga ana e mjekut 
të Burgut. Gjithashtu, në këtë kuptim u theksua edhe fakti se shpenzimet për kontrollimet 
specialistike shumë shpesh i mbulojnë vetë personat e dënuar. 

Në burg nuk i realizon vizitat mjeku – specialist i psikiatrisë për personat që vuajnë 
nga çrregullimet psikike.

Evidenca mjekësore përbëhet nga ditarët të cilët me rregull janë të plotësuar, dhe 
çdo kontrollim i realizuar është i regjistruar në trajtë elektronike. Si pjesë e  evidencës 
janë edhe librezat e shëndetësisë për çdo person të dënuar. Këto libreza të shëndetësisë 
plotësohen në mënyrë të rregullt dhe në të njëjtit përskaj kontrollimeve mjekësore përf-
shihen edhe informacionet për të gjitha kontrollimet e realizuara nga institucionet tjera 
shëndetësore, mendimet e dhëna për udhëzimet në qelitë e izolimit gjatë shqiptimit të 
dënimeve disiplinore dhe etj. Në librezat e shëndetësisë regjistrohen edhe të gjitha së-
mundjet akute dhe kronike që janë të konstatuara te personat e dënuar. Dokumentacioni 
mjekësorë, ruhet në ormanë të posaçëm dhe qasje deri te të njëjtit ka vetëm mjeku.

Në kërkesë të gjykatës, mjeku ofron raportin mjekësorë. Gjithashtu, edhe gjatë trans-
ferimit të ndonjë të burgosuri në burgun tjetër, mjeku ofron raportin mjekësorë.
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Në këtë drejtim, ekipi i MPN konstaton se drejtimi i dokumentacionit mjekësorë 
në Burgun “Tetovë” shërben si shembull pozitiv që duhet të përcillet edhe nga 
institucionet tjera ndëshkuese – përmirësuese. 

Në pjesën e kontrollimit të personave të dënuar, që janë të udhëzuar në vuajtjen e 
dënimit disiplinorë – izolim në qeli, ekipi i MPN konstatoi se çdo persona para udhëzimit në 
qeli të izolimit, detyrimisht kontrollohet nga ana e mjekut, gjithashtu personat e dënuar 
me rregull kontrollohen edhe gjatë qëndrimit të tyre në qelinë e izolimit.

Duke pasur parasysh gjendjen e hasur, ekipi i MPN në pjesën e mbrojtjes shënde-
tësore konstaton se autoritetet zyrtare të Burgut çdo herë e respektojnë mendimin e 
dhënë nga ana e mjekut, për atë se vallë ndonjë person i dënuar është i aftë për vuajtjen 
e dënimit të shqiptuar disiplinorë – izolimin në qeli, si dhe për nevojën e ndërprerjes së 
vuajtjes së kësaj mase për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore të personit të 
dënuar, dhe se në asnjë mënyrë nuk ushtrohen ndikime, e as që në ndonjë mënyrë tjetër 
nuk ushtrohet presion mbi mjekun e Burgut, në pjesën e marrjes së vendimeve në lidhje 
me aftësinë e personave për vuajtjen e dënimit të shqiptuar disiplinorë – izolimin në qeli.

3.2.6. Dënimet disiplinore

3.2.7. Risocializimi

Nga kontrollimi i realizuar në evidencat në lidhje me shqiptimin e sanksioneve disi-
plinore, u konstatua se në këtë libër të evidencave përfshihen emri dhe mbiemri i personit 
të dënuar të cilit i është shqiptuar masa disiplinore, shkaku për shqiptimin e sanksionit 
dhe lloji i sanksionit, si dhe fillimi i realizimit dhe i skadimit të sanksionit. Në këtë libër 
mungojnë të dhënat në lidhje me personin zyrtarë i cili ka parashtruar propozimin për 
shqiptimin e sanksionit, kurse në një pjesë të rasteve mungojnë edhe informacionet që 
kanë të bëjnë me shkaqet për shqiptimin e dënimit disiplinorë. Gjatë drejtimit të kësaj 
evidence u theksuan edhe mangësi të tjera, si për shembull: rubrika të pa plotësuara dhe 
përdorimi i korrektorit.

Përndryshe, gjatë vitit 2018 në ditën e realizimit të vizitës, ishin të të evidentuar 
gjithsej 12 dënime disiplinore për personat e dënuar, kurse gjatë vitit 2017 janë shqiptuar 
gjithsej 14 masa disiplinore. Si masa të shqiptuara disiplinore të cilët më shpesh eviden-
tohen janë vërejtjet, anulimi i favoreve dhe udhëzimi në qeli të izolimit, kurse shkaqet për 
shqiptimin e këtyre masave janë gjetja e sendeve të ndaluara gjatë bastisjes kontrolluese, 
sulmet fizike mbi personat e dënuar, nxitja e rrahjeve, keqpërdorimi i favoreve dhe etj.

Sektori për ri - socializim në këtë Burg përbëhet nga psikologu, juristi dhe pedagogu 
dhe të njëjtit janë përgjegjës për drejtimin e dokumentacionit të përgjithshëm i cili përpi-
lohet për personat e dënuar. Në kompetenca të këtyre personave janë edhe procedurat 
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disiplinore, kërkesat për shfrytëzimin e vikendeve, pushimeve, shpërblimeve dhe etj. Në 
këtë ekip mungon punëtori për çështje sociale, kurs gjatë bisedimeve që u realizuan me 
drejtorin ai na njoftoi se në kërkesën për punësime, të dorëzuar deri te Qeveria përskaj 
personelit tjetër, është theksuar edhe nevoja për punësimin e punëtorit për çështje sociale.

Përskaj punës individuale në kërkesë të personit të dënuar, nuk realizohen lloje tjera 
të terapisë. Organizimi i kohës së lirë është pa rend të ditës dhe pa strukturimin e kohës, 
përkatësisht pa kreativitete të posaçme me qëllim që të plotësohet dita në rrjedhë. 

Në të kaluarën përmes bashkëpunimit me organizatat civile, janë organizuar përmba-
jtje edukative në drejtim të edukimit për përfitimin e certifikatës për gjellëbërës, bukëp-
jekës, berber si dhe edukimet për punën me kompjuterë dhe mësimin e gjuhën angleze. 
Prapëseprapë, në çastin kur u realizua vizita nuk u fituan informacione se ekzistojnë çfarë-
do lloj përmbajtje për organizim aktiv të kohës së lirë, si dhe për motivimin në drejtim 
të sendërtimit profesional dhe për qëllime drejtë angazhimit profesional pas daljes nga 
institucioni.

Në këtë drejtim edhe personat e dënuar, kryesisht ankohen lidhur me mundësitë 
për organizimin e kohës së lirë dhe për angazhimin punues jashtë Burgut, si dhe për 
mundësitë e integrimit të suksesshëm pas daljes nga Burgu. Në të njëjtën kohë, një pjesë 
e personave të dënuar theksuan edhe qëndrimet për ekzistimin e korrupsionit në pjesën e 
përcaktimit të mungesave gjatë vikendeve, pushimeve dhe të favoreve të tjera që i ofron 
institucionit.

3.2.8. Pasqyra e rekomandimeve të dërguara

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Burgu “Tetovë” 

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekoman-
dimet e dhëna

Të bëhen përpjekje urgjente drejtë zmadhimit 
të numrit të nëpunësve të burgut (në policinë 
e burgut dhe në sektorin për ri - socializim) 
dhe të ndërmerren masat drejtë sigurimit të 
së paku një të punësuari që i përket gjinisë 
femërore në ndërrim, në çdo kohë në suaza të 
Burgut. Numri i nëpunësve të burgut duhet të 
jetë i mjaftueshëm me qëllim që të punësuarve 
tu mundësojë që të jenë në pozitë që të mbajnë 
kontrollin efektiv në institucionet, të garantojnë 
mjedisin e sigurt për veten e tyre dhe për të 
burgosurit, si dhe të sigurojnë regjimin përkatës 
të aktiviteteve për të burgosurit; 

Në planin për punësime gjatë vitit 
2019, në pajtim me sistematizimin 
e vendeve të punës në ENP Burgu 
“Tetovë” janë kërkuar punësime të 
reja në të gjithë sektorët, kurse më 
shumë në suaza të policisë së burgut 
(8);

Tabela nr.22
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Burgu “Tetovë” 

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekoman-
dimet e dhëna

Hapësira e seksionit për pranime, e cila në 
të njëjtën kohë shfrytëzohet edhe si hapësirë 
për realizimin e dënimit disiplinorë – izolimi 
në qeli, të mos shfrytëzohet për ndalimin e 
personave deri në renovimin e saj në pajtim me 
standardet e parapara minimale për ndalimin e 
personave;

Këto rekomandime nuk janë reali-
zuar qysh nga viti 2012 dhe të njëjtit 
edhe ne një periudhë të gjatë kohore 
ua përcjellim organeve kompetente 
në Drejtorinë për përmbarim të 
sanksioneve me qëllim të tejka-
limit të gjendjeve të tilla, duke pasur 
parasysh faktin se sigurimi i hapësir-
ave të posaçme dhe ndarja e këtyre 
kategorive të personave të dënuar, 
kryesisht i përket natyrës financiare 
dhe teknike;

Të mos realizohet akomodimi i përbashkët, për-
katësisht përzierja e personave të rinj të pranuar 
me personat e dënuar që janë të udhëzuar për 
vuajtjen e dënimit disiplinorë – izolimi në qeli;

Numri i personave të dënuar të akomoduar në 
një hapësirë të vetme të mos e tejkalojë  numrin 
e paraparë me ligj prej maksimalisht 5 person-
ave;

Ky rekomandim është zbatuar, ashtu 
që në Burgun në 5 hapësirat e gjumit 
janë të akomoduar me nga 5 persona 
të dënuar, në 4 hapësira të gjumit 
janë të akomoduar me nga 4 persona 
të dënuar dhe në 3 hapësira të gjumit 
janë të akomoduar me nga 3 persona 
të dënuar;

Urgjentisht të largohen pasqyrat e dëmtuara 
nga tualetet, dhe në vend të tyre të vendosen 
pasqyra nga materiali që nuk mund të thyhet;

Pasqyra e dëmtuara nga tualetet do 
të mënjanohet dhe do të furnizohen 
pasqyra të reja;

Marrja e masave urgjente për përmirësimin dhe 
për mirëmbajtjen e nivelit të higjienës, si dhe 
zëvendësimi ose riparimi i instalimeve jo funk-
sionale sanitare të përcaktuara për personat e 
dënuar;

Për ngritjen e nivelit të higjienës, 
më shumë orvaten vetë personat e 
dënuar, por frekuenca e lëvizjes është 
e madhe kurse ekzistojnë vetëm dy 
tualete në një kat;

Të ndërtohet, përkatësisht të adaptohet banja në 
suaza të objektit ku janë të akomoduar personat 
e dënuar, që të evitohet kalimi nëpër oborrin e 
burgut gjatë çdo rasti të bërjes dush;

Në lidhje me këtë rekomandim, nuk 
është pranuar përgjigje konkrete;

Të sigurohen hapësira përkatëse për arrestime, 
të cilët do të jenë në pajtim me standardet e 
parapara minimale për ndalimin/akomodimin  
e të burgosurve; 

Me vendimin e miratuar nga  DPS, 
seksioni për arrestime është i mbyl-
lur saktë për shkak të kushteve jo 
përkatëse;
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Burgu “Tetovë” 

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekoman-
dimet e dhëna

Të sigurohet hapësira më e madhe për am-
bulancën e burgut dhe e njëjta të furnizohet 
me aparatet themelore të mjekësisë të tipit të 
EKG mobile, aparatit për kontrollimin e syve, 
veshëve, maska e oksigjenit, maska AMBU për 
ndihmë të frymëmarrjes;

Kapacitetet hapësinore janë pengesë 
që ambulanca e burgut të jetë për-
katëse, kurse furnizimi i aparateve 
mjekësore është në korrelacion me 
mjetet financiare;

Drejtoria e burgut të drejtohet deri te institu-
cioni për shëndetësi publike që kryen mbro-
jtjen primare shëndetësore në suaza të rrjetit 
të institucioneve shëndetësore në territorin 
e së cilës gjendet selia e Burgut, me qëllim të 
sigurimit të një numri më të madh të personelit 
mjekësorë që do të mundësojë përgjigje në kohë 
dhe pa prolongime të kërkesave për konsultime 
mjekësore të personave të dënuar / të arrestuar;

Sektori i shëndetësisë është nën 
kompetenca të Shëndetësisë pub-
like, kurse Drejtoria e Burgut me 
përpjekje të skajshme po orvatet që 
tu ndihmojë të gjithë personave të 
dënuar të cilët kanë nevojë për kon-
trollime specialistike;

Të kërkohet zmadhimi i buxhetit në pjesën e 
cila është e përcaktuar për mbrojtje shënde-
tësore të personave të dënuar/personave të 
arrestuar;
Të fillohet me procedurën për sigurimin shën-
detësorë për të gjithë personat e dënuar të cilët 
gjenden në vuajtjen e dënimit në këtë Burg, si 
dhe për të gjithë personat e arrestuar që nuk 
janë të siguruar në ndonjë bazë tjetër;
Të gjithë personat e dënuar, në rastet kur 
shfaqet nevoja të dërgohen në kontrollime spe-
cialistike urgjentisht dhe pa prolongime;
Angazhim më i madh i personelit në drejtim të 
realizimit të punës individuale dhe grupore me 
personat e dënuar, të organizohet jeta kulturore 
– argëtuese si dhe shfrytëzimi i drejtë i kohës së 
lirë përmes krijimit të mundësive për sport, lex-
im, jetë kulturore – argëtuese, angazhim pune, 
arsimim dhe aktivitete të ngjashme të cilët do 
të kenë ndikime mbi ndryshimin e mënyrës së 
jetës pas daljes nga burgu;

Kapacitetet hapësinore nuk 
mundësojnë hapjen e punëtorive;
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Burgu “Tetovë” 

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekoman-
dimet e dhëna

Të ndërmerren masat që do të kenë për qël-
lim që ti inkurajojnë personat e dënuar që të 
paraqesin rastet e korrupsionit (tu sqarohet 
atyre se ku dhe si mund ti paraqesin këto raste), 
të realizohet adresimi i fletëparaqitjeve deri te 
organet kompetente, si dhe realizimi i hetimeve 
për të gjitha rastet e paraqitura të korrupsionit;

Drejtoria i refuzon pohimet për 
ekzistimin e mundshëm të kor-
rupsionit të personave zyrtarë gjatë 
përcaktimit të mungesave gjatë 
vikendeve, meqenëse për këto favore 
të përcaktuara vendos komisioni së 
bashku me drejtorin;

Të realizohet analiza se sa prej personave të 
dënuar nuk kanë realizuar arsimimin formal 
dhe të ndërmerren masat në drejtim të organi-
zimit të sistemit të arsimimit formal;

Në lidhje me këtë rekomandim nuk 
është pranuar përgjigje konkrete;

Personave të dënuar të porsa ardhur, të ako-
moduar në seksionin për pranime, tu mundëso-
het që të kalojnë jashtë hapësirave të mbyllura 
që të qëndrojnë në ajër të pastër së paku 2 orë 
gjatë ditës;

Në lidhje me këtë rekomandim nuk 
është pranuar përgjigje konkrete;

Të sigurohet trajtimi dhe regjimi i posaçëm 
i ushqimit për personat e dënuar që janë me 
nevoja të posaçme të ushqimit, për shkaqe 
shëndetësore;

Në pajtim me mjetet buxhetore të 
institucionit, jo çdo herë jemi në 
gjendje që të sigurojmë ushqimin 
përkatës për ato persona të dënuar që 
kanë nevoja të posaçme;

Për personat e dënuar të cilët në mënyrë të 
pavarur nuk mund ti realizojnë furnizimet 
e sendeve personale, të sigurohen mjete për 
furnizimin e mjeteve për mirëmbajtjen e higjie-
nës personale;

Personave të dënuar u ndahen mjetet 
për mirëmbajtjen e higjienës, dhe 
blerjen e realizojnë ata persona të 
dënuar që shfaqin nevoja të posaçme 
për këtë qëllim;

Të sigurohen hapësira të posaçme dhe për-
katëse për realizimin e së drejtës së vizitave të 
personave të dënuar;

Ky problem ekziston prej kur funk-
sionon ky burg dhe çdo herë e kemi 
theksuar këtë çështje që të gjendet 
zgjidhje përkatëse;

Urgjentisht të sigurohen foltore funksionale 
telefonike, me qëllim që personave të dënuar 
tu mundësohet shfrytëzimi i pa penguar i së 
drejtës me “botën e jashtme”;

Foltoret telefonike janë lëshuar në 
funksion, por “Telekom” nuk ka sigu-
ruar kartela të telefonisë të cilat do ti 
furnizonin personat e dënuar;
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Burgu “Tetovë” 

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me rekoman-
dimet e dhëna

Plotësimi i rregull i azhurnuar dhe përkatës i 
librave të evidencës;

Të gjitha mangësitë e evidentuara në 
librat e evidencës do të evitohen në 
mënyrë përkatëse;

Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Të bëhen përpjekje urgjente drejtë zmadhimit të numrit 
të nëpunësve të burgut (në policinë e burgut dhe në 
sektorin për ri - socializim) dhe të ndërmerren masat 
drejtë sigurimit të së paku një të punësuari që i përket 
gjinisë femërore në ndërrim, në çdo kohë në suaza të 
Burgut. Numri i nëpunësve të burgut duhet të jetë i 
mjaftueshëm me qëllim që të punësuarve tu mundësojë 
që të jenë në pozitë që të mbajnë kontrollin efektiv në 
institucionet, të garantojnë mjedisin e sigurt për veten e 
tyre dhe për të burgosurit, si dhe të sigurojnë regjimin 
përkatës të aktiviteteve për të burgosurit; 

Në lidhje me rekomandimet 
e dhëna nuk janë pranuar 
përgjigje nga ana e Drejtorisë 
për përmbarim të sanksion-
eve;

Të ndërmerren masat përkatëse për renovimin e hapë-
sirave të cilat shfrytëzohen siç është rasti me seksionin 
për pranime, në pajtim me standardet minimale të 
parapara për ndalimin e personave;
Të ndërtohet, përkatësisht të adaptohet banja në suaza 
të objektit ku janë të akomoduar personat e dënuar, që 
të evitohet kalimi nëpër oborrin e burgut gjatë çdo rasti 
të bërjes dush;
Të sigurohen hapësira përkatëse për arrestime, të cilët 
do të jenë në pajtim me standardet e parapara minimale 
për ndalimin / akomodimin  e të burgosurve;

Tabela nr.23
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Pasqyra 
e rekomandimeve të dhëna deri te Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve

Rekomandimet e dhëna Përgjigjet në lidhje me 
rekomandimet e dhëna

Për nevojat e ambulancës së burgut nevojitet që të  
furnizohen edhe aparatet tjera themelore të mjekësisë 
të tipit të EKG mobile, aparatit për kontrollimin e syve, 
veshëve, maska e oksigjenit, maska AMBU për ndihmë 
të frymëmarrjes;

Në lidhje me rekomandimet 
e dhëna nuk janë pranuar 
përgjigje nga ana e Drejtorisë 
për përmbarim të sanksion-
eve;

Të sigurohet zmadhimi i buxhetit në pjesën e cila është 
e përcaktuar për mbrojtje shëndetësore të personave të 
dënuar / personave të arrestuar;
Drejtoria të përcjellë dhe të asistojë me procedurën për 
sigurimin shëndetësorë për të gjithë personat e dënuar 
të cilët gjenden në vuajtjen e dënimit në këtë Burg, si 
dhe për të gjithë personat e arrestuar që nuk janë të 
siguruar në ndonjë bazë tjetër;
(*fletëparaqitja për sigurime shëndetësore për këtë kat-
egori të personave është e paraparë që të verifikohet nga 
ana e Drejtorisë për përmbarim të sanksioneve).
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1. Marrja e masave urgjente dhe e aktiviteteve për përmirësimin e in-
frastrukturës materiale në suaza të institucioneve ndëshkuese – 
përmirësuese, në veçanti në seksionet e përcaktuara për arrestime, 
gjatë kësaj të mbahet llogari për respektimin e plotë të standardeve të 
përcaktuara minimale për ndalimin e personave (sipërfaqja në metër 
katrorë, temperatura, ndriçimi, niveli i higjienës etj.);

2. Marrja e masave urgjente dhe e aktiviteteve për respektimin e tërë-
sishëm të së drejtës për mbrojtje shëndetësore të personave të arres-
tuar dhe të dënuar;

3. Zmadhimi i numrit të nëpunësve të burgut (në suaza të policisë së 
burgut dhe sektorin për ri - socializim), në veçanti të nëpunësve që i 
përkasin gjinisë femërore, me qëllim që të punësuarve tu mundësohet 
që të jenë në pozitë që të mbajnë kontrollimin efektiv në suaza të in-
stitucionit, të garantojnë mjedisin e sigurt për veten e tyre dhe për të 
burgosurit, si dhe të sigurojnë regjimin e aktiviteteve për të burgosurit.

REKOMANDIME TË PËRGJITSHME PËR INSTITU-
CIONET NDËSHKUESE – PËRMIRËSUESE TË VIZIT-
UARA GJATË VITIT 2018
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Gjatë periudhës raportuese, përfaqësuesit e Avokatit të popullit të cilët ishin të an-
gazhuar në suaza të projektit: “Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes juridike në lidhje me 
azilin dhe natyralizimin”, projekt ky i fi nancuar nga ana e Komisariatit të Lartë për mbro-
jtjen e refugjatëve (UNHCR) realizuan gjithsej 31 vizita në Qendrat në të cilat realizohet 
akomodimi dhe ndalimi i refugjatëve/emigrantëve. Nga numri i përgjithshëm i vizitave 
të realizuara, 8 vizita u realizuan në Qendrën për pranimin e shtetasve të huaj në Gazi 
Babë, 5 vizita në Qendrën pranuese për kërkuesit e azilit në Vizbeg, 8 vizita në Qendrën 
pranuese transitore “Vinojug”, 8 vizita në Qendrën pranuese transitore “Tabanoc” dhe 2 
vizita në të a.q. “Shtëpia e sigurt” për akomodimin e kategorisë së personave të rrezikuar. 

VIZITA 
NË QENDRAT E 

VENDOSJES SË REFUG-
JATËVE/MIGRANTËVE, 

TË HUAJVE DHE 
AZILKËRKUESVE

4
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Gjatë kontrollimeve u konstatua se gjatë viti është karakteristike dukuria e shfaqjes 
së grupeve më të mëdha të refugjatëve me prejardhje nga Irani. Përndryshe, njësoj 
sikur edhe gjatë viteve të kaluara, përqindja më e madhe e refugjatëve / emigrantëve 
të cilët ishin të akomoduar ose të ndaluar në Republikën e Maqedonisë së Veriut ishin 
nga shtetet e përfshira nga konfliktet luftarake, përkatësisht nga Siria, Afganistani dhe 
nga Pakistani. Në kontekst të krizës së refugjatëve u vërejt edhe dukuria e zmadhimit të 
migrimeve irregullare në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, që përcillet me 
raste të shpeshta të dëbimeve jo formale dhe të deportimeve kolektive të refugjatëve 
/ emigrantëve, mungesën e informimit të refugjatëve të ndaluar në suaza të Qendrës 
pranuese për shtetasit e huaj në Gazi Babë, për nga aspekti i procedurave në të cilat janë 
të përfshirë të njëjtit, si dhe për ndryshimet në kornizën juridike me miratimin e Ligjit të ri 
për mbrojtje ndërkombëtare dhe të përkohshme dhe Ligjin për shtetasit e huaj.

Avokati i popullit, konstatoi se gjatë vitit 2018, asnjë person kërkues i azilit nuk ka 
fituar statusin e refugjatit të pranuar. Është evident edhe problemi lidhur me realizimin e 
planit dhe programit për integrimin e personave – refugjatë në Republikën e Maqedonisë 
së Veriut, duke pasur parasysh faktin se të drejtat të cilat me ligj u garantohen personave 
me mbrojtje subsidiare, respektohen vetëm në letër.

Në lidhje me legjislativin, gjatë këtij viti u zëvendësuan dy ligjet që janë me rëndësi 
kruciale për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve të refugjatëve, kërkuesve të azilit dhe 
të shtetasve të huaj në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përkatësisht Ligji për azil dhe 
për mbrojtje të përkohshme u zëvendësuar me Ligjin e ti për mbrojtje ndërkombëtare dhe 
mbrojtje të përkohshme, gjithashtu u miratua edhe Ligji iu ri për shtetasit e huaj i cili hyri 
në fuqi në muajin qershor të vitit 2019.

Pasqyra 
e vizitave të realizuara në Qendrat në të cilat akomodoheshin dhe ndalo-

heshin refugjatët / emigrantët
QPT “Vinojug” 01.02.

2018
19.03.
2018

22.05.
2018

08.08.
2018

11.09.
2018

03.10.
2018

28.12.
2018

QPT 
“Tabanoc”

30.01.
2018

14.03.
2018

23.05.
2018

09.08.
2018

22.08.
2018

13.09.
2018

27.12.
2018

Qendra për 
shtetasit e huaj 
– Gazi Babë

18.01.
2018

28.03.
2018

07.06.
2018

07.08.
2018

20.11.
2018

21.11.
2018

29.11.
2018

Qendra për 
kërkuesit e 
azilit - Vizbeg

27.03.
2018

08.06.
2018

01.08.
2018
(UNHCR)

27.11.
2018

Shtëpia e sigurt 02.10.
2018

27.12.
2018

Tabela nr.24
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Si një prej risive më të rëndësishme në Ligjin për mbrojtje ndërkombëtare dhe mbro-
jtje të përkohshme, që shkaktoi brengosje për Avokatin e popullit dhe për organizatat 
ndërkombëtare dhe ato vendore është mundësia për kufi zimin e lirisë së lëvizjes së kërk-
uesve të azilit në raste të skajshme, të cilat në mënyrë të detajuar janë të theksuara në 
Ligjin e lartpërmendur. Gjatë kësaj, Avokati i popullit konstatoi se rastet e skajshme që 
janë të theksuara në nenin 63, paragrafi  2 të Ligjit, në masë të mjaftueshme nuk janë pre-
cize, dhe me këtë hapet mundësia për veprim arbitrarë nga ana e organeve kompetente.

Avokati i popullit e përshëndet ratifi kimin e Konventës së Stambollit në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut, që ndodhi gjatë muajit korrik, me të cilën pranohet dhuna e bazuar 
mbi gjininë si shkak ligjorë për kërkesën e azilit në shtetin e sigurt.

Gjatë vitit 2018, në Qendrat pranuese transitore – “Vinojug” dhe “Tabanoc” është 
vërejtur një numër i ndryshueshëm i personave të akomoduar refugjatëve / emigrantëve, 
që është si rezultat i faktit se nga ana e refugjatëve, Republika e Maqedonisë së Veriut 
perceptohet si një shtet transitorë, dhe jo si shtet i destinimit të preferuar.

Numri i personave të akomoduar, i refugjatëve / emigrantëve të cilët ishin të ako-
moduar dhe të cilët përmes transitit kaluan nëpër Qendrën pranuese transitore “Tabanoc” 
gjatë vitit 2018, sipas muajve përkatës është prezantuar në tabelën vijuese:

Qendrat pranuese transitore 
“Vinojug” dhe “Tabanoc”4.1
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Nëse përmblidhen këto të dhëna24, fitohet numri i përgjithshëm prej 1712 persona 
refugjat / emigrantë (304 ishin fëmijë, me gjithsej 43 persona pa përcjellje të moshës së 
mitur) të cilët kanë qenë të akomoduar së paku një dit në Qendrën pranuese transitore 
“Tabanoc” prej nga më vonë të njëjtit e kanë vazhduar transitimin e tyre.

Numri i personave refugjatëve/emigrantëve të akomoduar në Qendrën pranuese 
transitore “Vinojug” gjatë vitit 2018 sipas muajve është me sa vijon:

Pasqyra 
e personave të akomoduar, e refugjatëve / emigrantëve në 

Qendrat pranuese transitore “Vinojug” dhe “Tabanoc”, sipas 
muajve përkatës

Muaji Gjithsej Fëmijë Persona pa 
përcjellje të moshës 

së mitur
Janar 53 5 0
Shkurt 75 13 2
Mars 103 15 2
Prill 93 23 5
Maj 153 40 5
Qershor 193 31 7
Korrik 321 66 13
Gusht 339 57 1
Shtator 163 29 5
Tetor 145 16 5
Nëntor 40 6 0
Dhjetor 34 3 0

Tabela nr.25

24 Të dhënat që janë të përmbledhura në këtë raport janë të dhëna jo zyrtare dhe janë të mara nga 
organizatat vendore dhe ndërkombëtare që janë për çdo ditë janë të pranishëm në terren në Qendrat 
pranuese transitore, me të cilët Avokati i popullit ka lidhur Memorandumin për bashkëpunim të 
përbashkët.
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Pasqyra  
e personave të vendosur refugjatë/migrantë në Qen-
drat Transitore të Pranimit “Vinojug” sipas muajve

Muaji Вкупно

Janar 25
Shkurt 54
Mars 15
Prill 108
Maj 102
Qershor 122
Korrik 177
Gusht 385
Shtator 235
Tetor 190
Nëntor 57
Dhjetor 47

Tabela nr.26

Numri i përgjithshëm i refugjatëve/emigrantëve të cilët kanë qenë të akomoduar dhe 
të pranuar në Qendrën pranuese transitore “Vinojug” gjatë vitit 2018 është 1517 refug-
jatëve/emigrantëve.

Për nga aspekti i numrit të përgjithshëm të fëmijëve dhe të personave pa përcjellje 
të moshës së mitur gjatë vitit raportues 2018, Avokati i popullit disponon me këto numra: 
gjithsej 19 fëmijë, prej tyre 8 janë persona pa përcjellje që i përkasin moshës së mitur.

Nga të dhënat e ofruara statistikore, është evidente se numri i personave të ako-
moduar refugjatëve/emigrantëve në suaza të Qendrave pranuese transitore “Vinojug” dhe 
“Tabanoc” në masë të konsiderueshme është më i lartë gjatë periudhës verore kur edhe 
kushtet klimaterike për transitim janë në favor të refugjatëve.

Refugjatët të cilët ishin të akomoduar në Qendrat pranuese transitore “Vinojug” dhe 
“Tabanoc”, një periudhë shumë të shkurtër kohore ndaloheshin në Qendrat (në mesa-
tare prej 4 – 5 ditëve) prej nga menjëherë pas pranimit të përkujdesjes dhe mbrojtjes 
mjekësore dhe të mjeteve higjienike, të njëjtit e vazhdonin transitimin e tyre drejtë Re-
publikës së Serbisë, në tentativë që të arrijnë drejtë destinimit të preferuar të tyre, drejtë 
Evropës perëndimore.

Avokati i popullit, nga vizitat e realizuara në Qendrat pranuese transitore “Vinojug” 
dhe “Tabanoc”, konstatoi praktikën pozitive të kontrollimeve të detyruara mjekësore të çdo 
personi – refugjati i cili realizon hyrjen në Qendrat pranuese transitore. Gjithashtu, për 
dallim nga praktika negative e konstatuar në raportin e vitit të kaluar, ku theksohet dukuria 
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e lirimit të përzgjedhur dhe e akomodimit të refugjatëve në Qendrën pranuese transitore 
“Tabanoc”, gjatë këtij viti raportues Avokati i popullit thekson se është vepruar në lidhje 
me rekomandimin e dhënë nga ana e tij, kështu që më nuk evidentohen raste të lirimeve 
të përzgjedhura dhe të akomodimit të refugjatëve/emigrantëve.

Gjatë vitit 2018, përmes programit të Organizatës ndërkombëtare për emigrime IOM, 
mundësia për kthimin vullnetarë në shtetin amë, me sukses e kanë realizuar gjithsej 8 
refugjatë, prej tyre 7 me prejardhje nga Iraku dhe 1 person me prejardhje nga Irani.

Avokati i popullit nga vizitat e realizuara në Qendrat pranuese, konstatoi se është 
reduktuar numri i organizatave aktive dhe të pranishme në terren, duke pasur parasysh 
intensitetin e zvogëluar të krizës së refugjatëve, dhe me këtë është zvogëluar edhe sasia 
e ushqimit, rrobave dhe e mjeteve higjienike të përcaktuar për refugjatët e akomoduar në 
Qendrat pranuese transitore “Vinojug” dhe “Tabanoc”. 

Duke pasur parasysh, zmadhimin e emigrimeve irregullare gjatë vitit 2018, vërehet 
edhe zmadhimi i incidenteve në mes refugjatëve dhe kontrabandistëve, dhe në masë të 
konsiderueshme është zmadhuar edhe numri i personave – kontrabandistëve të arrestuar 
dhe të proceduar në procedurat përkatëse gjyqësore. 

Gjatë realizimit të vizitave në dy qendrat pranuese transitore “Vinojug” dhe “Tabanoc”, 
Avokati i popullit përskaj monitorimit të kapaciteteve akomoduese dhe të kushteve mate-
riale, i kushtoi vëmendje të posaçme edhe bisedimeve me refugjatët/emigrantët të cilët 
ishin të akomoduar në kampet. Gjatë bisedimeve, refugjatët kryesisht ankoheshin se nuk 
ndjehen të sigurt për ardhmërinë e tyre dhe se janë të frustruar nga pamundësia që ta 
kalojnë kufirin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, kështu që me mbylljen zyrtare të 
“rutës ballkanike”, nga data 8 mars e vitit 2016 ata në fakt janë të detyruar që ti shfrytë-
zojnë vendkalimet kufitare jo formale. Gjatë kësaj, përmes lidhjeve dhe tentativave me 
kontrabandistët që të transferohen përmes kufirit, ata e rrezikojnë jetën e tyre dhe jetën 
e afërmve të tyre, dhe gjatë këtyre tentativave ata shpenzojnë edhe mjete të shumta 
financiare.

Për nga aspekti i veprimit të autoriteteve zyrtare nga Institucionet shtetërore, si dhe 
nga përfaqësuesit e organizatave vendore dhe ndërkombëtare që janë të pranishme në 
terren, refugjatët nuk shprehën ankesa dhe këtë raport ata e cilësojnë si korrekt dhe 
profesional.
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Avokati i popullit nga vizitat e realizuara në Qendrën pranuese për kërkuesit e azilit 
në Vizbeg gjatë vitit 2018, konstatoi se në këtë qendër gjithsej janë të regjistruar dhe 
akomoduar 297 persona kërkues të azilit, prej tyre asnjë person nuk ka fi tuar statusin e 
refugjatit të pranuar. 

Konstatimi është se një pjesë e personave të akomoduar në Qendrën pranuese për 
kërkuesit e azilit, qëndrojnë në këtë qendër tani më 2 vite, me dëshirë që të njëjtit të inte-
grohen në shoqëri, të njëjtit kanë mësuar gjuhën dhe kanë përvetësuar aftësitë punuese, 
megjithatë të njëjtit për herë të dytë refuzohen në procedurën e pranimit të së drejtës së 
azilit – situatë kjo e cila negativisht ndikon mbi gjendjen e tyre shëndetësore dhe psiko 
– sociale.

Gjatë vitit 2018, në Qendrën pranuese për kërkuesit e azilit u emërua Drejtuesi i ri, 
megjithatë edhe pas emërimit të tij edhe më tej mbeti problemi lidhur me zgjidhjet jo 
përkatëse kadrovike dhe mungesa e profesionistëve të punësuar në këtë Institucion.

Avokati i popullit, konstatoi se përfundimisht edhe pas 11 viteve në këtë Institucion 
janë implementuar më shumë rregullore interne me qëllim të funksionimit më efi kas të 
Qendrës pranuese për kërkuesit e azilit, është instaluar edhe video mbikëqyrje funksionale 
nëpër korridoret dhe në pjesën e jashtme të ndërtesave, janë përpiluar edhe materiale 
praktike të cilat u ndahen kërkuesve të azilit gjatë çdo akomodimi të tyre në këtë Qendër.

Gjatë vitit raportues 2018, në këtë Qendër fi lluan aktivitetet ndërtimore me qëllim 
të rikonstruksionit të tërësishëm të kapaciteteve akomoduese. Sipas informacioneve të 
fi tuara, në një pjesë të këtyre hapësirave parashikohet akomodimi i kategorive të cenuara 
të nënshtetasve të huaj, familjeve dhe të personave pa përcjellje të moshës së mitur. 

Qendra pranuese për kërkuesit e 
azilit - Vizbeg4.2
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Prapëseprapë, edhe pse këto aktivitete kishin filluar gjatë vitit 2018, të njëjtit akoma nuk 
janë finalizuar, dhe për këtë arsye kapacitetet akomoduese për kërkuesit e azilit nuk janë 
tërësisht të përgatitura për akomodimin e kategorisë së cenuar të refugjatëve.

Avokati i popullit konstaton se gjatë vitit raportues 2018 është vepruar në lidhje me 
rekomandimin e dhënë në lidhje me ankesat dhe pakënaqësinë e kërkuesve të azilit për 
cilësinë dhe sasinë e ushqimit, përkatësisht është zëvendësuar furnizuesi i ushqimit në 
këtë qendër dhe është angazhuar personi i posaçëm i cili është i detyruar vetëm për pra-
nimin dhe ndarjen e ushqimit.

Për nga aspekti i organizimit të mbrojtjes shëndetësore në Qendrën pranuese për 
kërkuesit e azilit, Avokati i popullit së bashku me bashkëpunëtorët e jashtëm nga shoqatat 
me të cilat ka nënshkruar Memorandumin për bashkëpunim, realizoi vizitën me qëllim të 
përcaktimit të gjendjes faktike dhe për mënyrën e ofrimit të përkujdesjes mjekësore dhe 
mbrojtjes së kërkuesve të azilit. Gjatë kësaj, u konstatua se në Qendrën për kërkuesit e 
azilit mungon prezenca e përditshme e mjekut dhe e infermierit, përkatësisht mjeku në 
Qendrën e lartpërmendur është i pranishëm 3 herë në javë me nga tre orë, dhe i njëjti 
ftohet edhe sipas nevojës. Nga ana e bashkëpunëtorëve të jashtëm u konstatua mungesa 
e vlerësimit individual për gjendjen psikologjike të çdo personi i cili është akomoduar në 
Qendrën dhe krijimi i programit individual për përkrahje psiko-sociale të personave.

Avokati i popullit rekomandoi që të sigurohet prezenca e përditshme e mjekut dhe e 
infermierit mjekësorë, krijimi i programit individual për përkrahje psiko – sociale të per-
sonave, si dhe marrja e masave për vlerësimin individual të gjendjes psikologjike të çdo 
personi të akomoduar në suaza të Qendrës.
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Gjatë muajit 2018, Avokati i popullit për nga aspekti i gjendjes numerike të personave 
të ndaluar në Qendrën pranuese për shtetasit e huaj, sipas muajve e konstaton gjendjen 
vijuese:

Qendra pranuese për shtetasit e 
huaj – Gazi Babë4.3

Pasqyra  
e personave të ndaluar në Qendrën e Pranimit për të Huaj sipas mua-

jve
Muaji Gjithsej Persona pa përcjellje të 

moshës së mitur
Janar 20 1
Shkurt 16 0
Mars 11 0
Prill 21 1
Maj 8 0
Qershor 33 4
Korrik 36 10
Gusht 29 3

Tabela nr.27
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Numri i përgjithshëm i personave të ndaluar shtetas të huaj në Qendrën pranuese për 
shtetasit e huaj, nëse përmblidhen të dhënat mujore25 gjatë vitit 2018 është 361, prej tyre 
55 i përkasin personave pa përcjellje të moshës së mitur.

Gjatë vizitave të realizuara në Qendrën pranuese për shtetasit e huaj në Gazi Babë, 
mund të konstatohet se personat e ndaluar nuk janë të informuar në masë të mjaftueshme 
për shkakun e ndalimit të tyre në këtë Qendër, e as për procesin e kthimit të detyruar dhe 
destinimit ku do të kthehen.

Në Qendrën pranuese për shtetasit e huaj nuk ekziston sistemi për ankesa dhe par-
ashtresa për personat e ndaluar, përmes të cilit të njëjtit do të mund ta informojnë drej-
tuesin për të gjitha problemet dhe kufizimet e të drejtave me të cilët ballafaqohen.

Me miratimin e Ligjit të ri për mbrojtje ndërkombëtare dhe të përkohshme, Avokati 
i popullit konstaton praktikën e re të ndalimit të kërkuesve të azilit në Qendrën pranuese 
për shtetasit e huaj, edhe pse në pajtim me ligjin një masë e tillë duhet të shfrytëzohet 
vetën në raste të veçanta, në veçanti nëse merret parasysh fakti se Qendra pranuese për 
shtetasit e huaj për nga aspekti i infrastrukturës nuk i përmbush kushtet për ndalimin 
dhe kufizimin e lirisë së lëvizjes së kërkuesve të azilit dhe të kategorive të personave të 
rrezikuar.

Avokati i popullit, disa herë me radhë dorëzoi rekomandime deri te Drejtuesi i Qen-
drës pranuese për shtetasit e huaj, njësoj edhe deri te Ministri për punë të brendshme që 
të mos ndalohen personat e moshës së mitur në suaza të Qendrës pranuese për shtetasit 
e huaj, duke pasur parasysh faktin se ky Institucion nuk i përmbush kushtet për ndalimin 
e personave të moshës së mitur. Prapëseprapë edhe përskaj sugjerimeve dhe rekomandi-
meve të dhëna nga ana e Avokatit të popullit që të mos ndalohen personat e moshës së 
mitur në suaza të Qendrës pranuese për shtetasit e huaj në Gazi Babë, gjatë vitit 2018 
sërish u regjistruan rastet e ndalimit të personave të moshës së mitur, duke mos shfrytë-
zuar gjatë kësaj kurrfarë alternativa tjera më përkatëse të ndalimit.

Përskaj lartpërmendurës, Avokati i popullit konstaton se edhe më tej nuk po respek-
tohet e drejta e shëtitjeve në ajër të pastër nga ana e personave të ndaluar, edhe pse 
një e drejtë e tillë është e paraparë edhe në Rregulloren e rendit të shtëpisë të Qendrës 
pranuese për shtetasit e huaj.

Pasqyra  
e personave të ndaluar në Qendrën e Pranimit për të Huaj sipas mua-

jve
Shtator 58 23
Tetor 39 9
Nëntor 18 4
Dhjetor 17 0

25 Të dhënat janë siguruar nga autoritetet zyrtare të Ministrisë për punës të brendshme, të punësuar në 
Qendrën pranuese për shtetasit e huaj në Gazi Babë.
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Për nga aspekti i organizimit të mbrojtjes shëndetësore në Qendrën pranuese të 
shtetasve të huaj në Gazi Babë, Avokati i popullit së bashku me bashkëpunëtorët e jashtëm 
të shoqatave me të cilat ka nënshkruar Memorandumin për bashkëpunim, realizoi vizitën 
me qëllim të përcaktimit të gjendjes faktike dhe të mënyrës së ofrimit të përkujdesjes dhe 
mbrojtjes shëndetësore për kërkuesit e azilit.

Nga vizitat e realizuara, Avokati i popullit së bashku me bashkëpunëtorët e jashtëm 
konstatoi se në Qendrën pranuese për shtetasit e huaj mungon prezenca e përditshme 
e mjekut dhe e infermierit, duke pasur parasysh faktin se mjeku në këtë Qendër është 
i pranishëm 3 herë gjatë javës me nga tre orë dhe se i njëjti ftohet edhe sipas nevojës.

Si praktikë pozitive gjatë vitit 2018, Avokati i popullit e konstaton faktin e zvogëlimit 
të numrit të personave të ndaluar në Qendrën pranuese për shtetasit e huaj në cilësi të 
dëshmitarëve të procedurave penale, dukuri kjo e cila praktikohej gjatë viteve të kaluara.

Gjatë realizimit të vizitave në Qendrën pranuese për shtetasit e huaj, Avokati i pop-
ullit i kushtoi vëmendje të posaçme bisedimeve me personat e ndaluar të cilët marr në 
përgjithësi janë të kënaqur nga raporti dhe veprimet e autoriteteve zyrtare të Qendrës, 
megjithatë më shpesh shprehin pakënaqësi nga kohëzgjatja e procedurave dhe proceseve 
gjyqësore, në veçanti për rastet kur ndalohen në Qendrën pranuese për shtetasit e huaj si 
dëshmitarë të procedurave, më shpesh për veprën penale – kontrabandim të emigrantëve. 

Personat e ndaluar, shpesh janë të pakënaqur për shkak të faktit se nuk janë të infor-
muar në masë të mjaftueshme për atë se deri ku ka arritur procedura e tyre para gjykatës 
si dhe për atë se edhe sa kohë do të ndalohen në Qendrën, nga ana tjetër të njëjtit nuk 
manifestojnë ankesa dhe parashtresa më serioze për ushqimin që u ndahet në suaza të 
Qendrës pranuese për shtetasit e huaj.
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Përfaqësuesit e Avokatit të popullit, gjatë vitit raportues 2018 realizuan 2 vizita në të 
a.q. “Shtëpia e sigurt” (Safe house), institucion ky i formuar nga Ministria për punë dhe 
politikë sociale për akomodimin dhe mbrojtjen e kategorive të rrezikuara të personave që 
janë kërkues të azilit.

Gjatë vizitës së fundit, të cilën përfaqësuesit e Avokatit të popullit e realizuan në të 
a.q. “Shtëpia e sigurt”, u konstatua gjendja vijuese:

Në Shtëpinë ishin të akomoduar gjithsej 5 persona, prej tyre 3 persona (një grua – 
nënë me 2 fëmijët e saj) që janë me prejardhje nga Kongo dhe tani më një vit janë të 
akomoduar në këtë shtëpi, dhe 2 persona (grua – nënë me një fëmijë) janë me prejardhje 
nga Siria dhe të njëjtët pothuajse 2 vite qëndrojnë në Shtëpinë e sigurt.

Në lidhje me vetë objektin ku gjendet Shtëpia e sigurt, personi i punësuar në këtë 
institucion informoi se objekti është në pronësi të Ministrisë për punë dhe politikë sociale, 
kurse udhëheqjen e kësaj shtëpie e drejton Shërbimi Jezuit për refugjatët dhe për person-
at e emigruar – JRS. Gjithashtu, MPPS miraton vendimet në lidhje me atë se cilët persona 
do të akomodohen në Shtëpinë e sigurt, si kërkues të azilit në Republikën e Maqedonisë 
së Veriut.

Kapaciteti i Shtëpisë së sigurt është për një numër maksimal prej 30 personave.
Personat që janë kërkues të azilit, gëzojnë mundësinë që të lëvizin edhe jashtë 

shtëpisë dhe ndonjëherë këtë të drejtë e realizojnë edhe në përcjellje të personelit.
Nga bisedimet të cilat përfaqësuesit e Avokatit të popullit i realizuan me personat 

e akomoduar në Shtëpinë e sigurt, mund të nxirren konstatimet se të njëjtët marr në 

Shtëpia e sigurt (Safe House) 4.4
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përgjithësi janë të kënaqur nga kushtet në këtë shtëpi, të njëjtit kanë fi lluar që të mësojnë 
gjuhën maqedonase dhe se të njëjtit janë të gatshëm që të fi llojnë me punë dhe tërësisht 
të integrohen në shoqërinë tonë.

Të punësuarit në Shtëpinë e sigurt i informuan përfaqësuesit e Avokatit të popullit se 
në rrjedhë është procesi i integrimit të këtyre personave. Planifi kohet transferimi i tyre në 
banesa private, më pas fëmijët do të regjistrohen në kopshtet e fëmijëve dhe dy nënat 
do të punësohen.

Gjendja lidhur me personat pa përcjellje të moshës së mitur, të cilët transitojnë në 
suaza të qendrave pranuese, si dhe gjendja e këtyre personave që janë të akomoduar në 
Qendrën për kërkuesit e azilit dhe në Qendrën për shtetasit e huaj “Gazi Babë”, është në 
veçanti brengosëse.

Në fakt, nga bisedimet që i realizuam me përfaqësuesit e qendrave transitore “Vino-
jug” dhe “Tabanooc”, u informuam se menjëherë pas arritjes së personave pa përcjellje që 
i përkasin moshës së mitur, atyre u përcaktohet kujdestari nga ana e Qendrës për punës 
sociale pranë MPPS. Kujdestari së bashku me personin e moshës së mitur është i pran-
ishëm në intervistën fi llestare ku i njëjti njoftohet me të drejtat e tij, atij i ofrohet mbrojtja 
shëndetësore dhe e drejta që të kërkojë azilin. Nëse personi i moshës së mitur kërkon të 

Fëmijët pa përcjellje – shtetas të 
huaj4.5
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drejtën e azilit, ai menjëherë me përfaqësuesit e MPB dhe me kujdestarin transferohet 
deri te Qendra për kërkuesit e azilit “Vizbeg”. Nëse personi i moshës së mitur përcaktohet 
që të mbetet në Qendrën, në veçanti në Tabanoc, ai lirshëm mund të lëviz dhe të dalë nga 
kampi. Më shpesh personat e moshës së mitur e braktisin kampin së bashku me grupin 
me të cilin kanë arritur.

Po e njëjta ndodh edhe me Qendrën e kërkuesve të azilit. Bëhet fjalë për qendrën e 
tipit të hapur ku nuk ka kufizime të lirisë së lëvizjes dhe në çdo çast këta persona mund 
ta braktisin këtë qendër.

Edhe përskaj faktit se respektohen Procedurat standarde në lidhje me veprimin me 
personat pa përcjellje të moshës së mitur, për nga aspekti i regjistrimit dhe ofrimit të çdo 
lloj ndihme, institucionet kompetente si dhe të punësuarit në këto qendra, theksojnë se 
në veçanti në qendrat e hapura është e pamundshme që të mbahet llogari për atë se kur 
dhe si personat e moshës së mitur do ta braktisin Qendrën.
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1. Dëbime kolektive dhe deportime grupore të cilat Ministria për punë të 
brendshme i realizon në kufirin jugor me Republikën e Greqisë, pa kur-
rfarë formalitete dhe respektimi i procedurave të parapara ligjore;

2. Në suaza të Qendrave pranuese transitore edhe më tej mungon prania 
e pediatrit dhe gjinekologut si dhe prania e profesionistëve nga fusha 
e mjekësisë për ofrimin e mbrojtjes së tërësishme dhe të kompletuar 
shëndetësore;

3. Qendra për pranimin e shtetasve të huaj nuk i përmbush standardet 
ndërkombëtare për ndalimin e kërkuesve të azilit, edhe pse në pajtim 
me Ligjin për mbrojtje ndërkombëtare dhe të përkohshme, është e 
paraparë që në rrethana të veçanta, ndalimi i kërkuesve të azilit me 
masën e kufizimit të lirisë së lëvizjes.

4. Kërkuesit e azilit të cilët ndalohen në Qendrën për pranimin e shtetasve 
të huaj me masën e kufizimit të lirisë së lëvizjes, ndalohen me aktv-
endime të miratuara nga ana e Ministrisë për punës të brendshme, në 
të cilët nuk jepen arsyetime të qarta për shkakun dhe bazën juridike të 
ndalimit të tyre;

5. Në Qendrën për pranimin e shtetasve të huaj, haset mungesa e përk-
thyesit me qëllim të lehtësimit të komunikimit në mes autoriteteve zyr-
tare dhe personave të ndaluar në Qendrën, dhe për këtë arsye shfaqet 
problemi lidhur me informimin e pamjaftueshëm të personave gjatë 
procedurës në të cilën janë të njëjtit janë të përfshirë (procedurës pe-
nale, procedurës kundërvajtëse ose procedurës për kthim të detyruar);

6. Personave të ndaluar në Qendrën për pranimin e shtetasve të huaj në 
Gazi Babë, nuk u  mundësohet shfrytëzimi i të drejtës së tyre që të dalin 
në shëtitje në ajër të pastër në suaza të Qendrës, edhe pse kjo e drejtë 
u është e garantuar në pajtim me Rregulloren për rendin e shtëpisë së 
Qendrës për pranimin e shtetasve të huaj;

7. Në Qendrën për pranimin e shtetasve të huaj, nuk ekziston sistemi i 
dorëzimit të ankesave dhe të parashtresave deri te drejtuesi i Qendrës e 
as deri te Sektori për kontrollime të brendshme dhe për standarde pro-
fesionale pranë MPB-së, përmes të cilit personat e ndaluar do të mund 
të informohen për të gjitha problemet dhe kufizimet e të drejtave me të 
cilat ballafaqohen nga ana e autoriteteve zyrtare;

8. Në Qendrën për pranimin e kërkuesve të azilit në Vizbeg, akoma nuk 
është tejkaluar problemi me kuadrot jo përkatëse dhe me mungesën e 
kuadrove profesionale të punësuar në këtë Institucion;

KONSTATIME TË PËRGJITHSHME DHE REKOMAN-
DIME PËR GJENDJET LIDHUR ME REFUGJATËT / 
EMIGRANTËT NË VENDET E PËRCAKTUARA PËR 
NDALIME

Konstatime
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1. Gjatë realizimit të kthimit të detyruar të refugjatëve, të respektohen të 
drejtat e refugjatëve të garantuara me legjislativin ndërkombëtarë dhe 
atë vendor, procedurat të realizohen në pajtim me procedurat e para-
para përkatëse dhe për të njëjtit të drejtohet evidenca zyrtare; 

2. Në Qendrat pranuese transitore të angazhohet pediatri dhe gjineko-
logu, dhe me këtë të mundësohet mbrojtja e gjithëpërfshirëse dhe e 
kompletuar e mbrojtjes shëndetësore të refugjatëve/emigrantëve të 
akomoduar në këto Qendra;

3. Në ligjin e ri të parashikohen dhe të implementohen alternativat funk-
sionale dhe efikase për masën e arrestimit, dhe me këtë të evitohet 
ndalimi i kërkuesve të azilit me masën e kufizimit të lirisë së lëvizjes 
për faktin se Qendra për pranimin e shtetasve të huaj nuk i përmbush 
standardet ndërkombëtare për ndalimin e kërkuesve të azilit; 

4. Zgjidhjet e Ministrisë për punë të brendshme me të cilët shqiptohet 
masa e kufizimit të lirisë së lëvizjes për kërkuesit e azilit dhe ndalimi 
i tyre në Qendrën për pranimin e shtetasve të huaj, të përpilohen  me 
arsyetime më të detajuar dhe më përmbajtjesore, duke i theksuar edhe 
shkaqet dhe baza juridike për shfrytëzimin e kësaj mase, si rrethanë 
përjashtuese;

5. Të angazhohet përkthyesi në suaza të Qendrës për pranimin e shtetasve 
të huaj dhe me këtë të lehtësohet komunikimi në mes autoriteteve zyr-
tare në suaza të Qendrës dhe personave të ndaluar dhe të informohen 
të njëjtit për nga aspekti i procedurës në të cilën janë të përfshirë të 
njëjtit (procedura penale, procedura kundërvajtëse dhe procedura për 
kthimin e detyruar);

6. Personave të ndaluar në Qendrën për pranimin e shtetasve të huaj në 
Gazo Babë, tu mundësohet realizimi i së drejtës së garantuar që të dalin 
në ajër të freskët në suaza të Qendrës, në pajtim me Rregulloren për 
rendin e shtëpisë së Qendrës për pranimin e shtetasve të huaj;

7. Të implementohet sistemi funksional i parashtrimit të ankesave dhe 
parashtresave deri te drejtuesi i Qendrës për pranimin e shtetasve të 
huaj si dhe deri te Sektori për kontrollime të brendshme dhe për stand-
ardet profesionale pranë MPB-së përmes të cilit, personat e ndaluar do 
të informojnë për shkeljet e të drejtave nga ana e autoriteteve zyrtare;

8. Punësimi i kuadrove përkatëse dhe profesionale në suaza të Qendrës 
pranuese për kërkuesit e azilit me qëllim të funksionimit efikas dhe të 
pa penguar të Institucionit dhe për ofrimin e shërbimeve përkatëse pro-
fesionale për kërkuesit e azilit.

Rekomandime
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Në suaza të projektit “Përmirësimi i sistemit për mbrojtje juridike në lidhje me azilin 
dhe procesin e natyralizimit”, projekt ky i fi nanciar nga Komisariati i Lartë për refugjatët, 
UNHCR, përfaqësuesit e Avokatit të popullit, realizuan hulumtimin në temën: Niveli i re-
spektimit të drejtave të nënshtetasve të huaj, me fokusin e veçantë për personat të cilët 
janë me prejardhje nga shtetet e përfshira nga kriza e refugjatëve, të cilët vuajnë dënimin 
e burgimit në ENP “Idrizovë”.

Ky është hulumtimi i parë i llojit të tillë në shtetin tonë dhe në të prezantohet gjendja 
e personave të dënuar që janë nënshtetas të huaj, mangësitë dhe dobësitë e sistemit 
penitenciarë, si dhe problemet lidhur me implementimin e legjislativit në praktikë.

Lënda e analizës së këtij hulumtimi ishte niveli i respektimit të drejtave të burgosurve 
nënshtetas të huaj, të cilët vuajnë dënimin e burgimit në ENP “Idrizovë”, me fokusin e 
veçantë për të burgosurit të cilët janë me prejardhje nga shtetet e përfshira nga “kriza e 
refugjatëve”.

Në periudhën e realizimit të këtij studimi, në ENP “Idrizovë” dënimin e burgimit e 
vuanin gjithsej 102 të burgosur nënshtetas të huaj.

Qëllimi i këtij hulumtimi ishte që përmes shqyrtimit të pozitës së personave të bur-
gosur nënshtetas të huaj, që vuajnë dënimin e burgimit në ENP “Idrizovë”, të ofrohen 
rekomandime me qëllim që të ndërmerren masa për zbutjen e mundësisë për izolimin e 
të burgosurve nënshtetas të huaj si dhe lehtësimin e trajtimit me qëllim të ri socializmit 

5
RESPEKTIMI I 

TË DREJTAVE TË 
SHTETASVE TË HUAJ 
ME BURGIM NË ENP 

“IDRIZOVË”
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të tyre. Në suaza të studimit, gjithashtu, analizohen edhe mundësitë për transferimin e 
këtyre personave në shtetet e tyre si dhe shqyrtohen problemet praktike të cilat shfaqen 
në kuptim të kohëzgjatjes së prolonguar të procedurës së transferimit. Më tutje, janë 
analizuar edhe mundësitë ligjore për përkrahje ndërkombëtare (azili), në veçanti për të 
burgosurit nënshtetas të huaj të cilët janë me prejardhje nga shtetet e përfshira nga kriza 
e refugjatëve (Irani, Pakistani, Afganistani dhe nga Sudani).

Në këtë drejtim, në bazë të hulumtimit të realizuar empirik, ky studim bën përpjekje 
që të ofrojë zgjidhje për bartësit kryesorë të politikave (Ministria për drejtësi, DPS, Drej-
toria e ENP “Idrizovë”), për implementimin më të mirë të dispozitave ligjore në drejtim 
të realizimit të drejtave të burgosurve nënshtetas të huaj, por edhe për organet tjera të 
përfshira në procesin e realizimit dhe të mbrojtjes së të drejtave të nënshtetasve të huaj 
dhe të personave pa nënshtetësi.

Analiza e të dhënave nga hulumtimi i realizuar në ENP “Idrizovë” në lidhje me nive-
lin e respektimit të drejtave të burgosurve nënshtetas të huaj, me fokus të veçantë për 
personat që vijnë nga shtetet e përfshira nga kriza e refugjatëve, konfirmuan se nevo-
jitet avancimi i gjendjeve të pavolitshme në institucionet në të cilat ata vuajnë dënimin 
e burgimit, në kuptim të respektimit të standardeve për vuajtjen e dënimit të burgimit, 
për nga aspekti i akomodimit, ushqimit, higjienës dhe etj., ofrimin e mbrojtjes përkatëse 
shëndetësore dhe avancimin e qasjes deri te mjeku, zbatimin e formave të trajtimit, puna 
edukative me të burgosurit nënshtetas të huaj, qasja e barabartë për nga aspekti i pro-
gresimit dhe përcaktimit të favoreve,avancimi i të drejtave të tyre dhe ofrimi i ndihmës 
gjatë realizimit të drejtave të tyre, realizimit të kontakteve me familjet e tyre dhe me për-
faqësitë konsulare të shteteve nga vijnë të burgosurit, në veçanti ofrimin e ndihmës gjatë 
procedurës për fitimin e azilit dhe/ose gjatë transferimit në shtetet e tyre ose në shtetet 
e treta të sigurta.

Në vijim pasojnë konstatimet dhe rekomandimet që pasuan nga hulumtimi i realizuar:

Tabela nr.28

Konstatime Rekomandime

Në ENP “Idrizovë” nuk është themeluar 
seksioni për nënshtetas të huaj dhe për 
personat pa nënshtetësi, ashtu siç është 
paraparë me Ligjin për përmbarim të 
sanksioneve.

Të themelohet seksioni i posaçëm për 
personat e dënuar nënshtetas të huaj dhe 
për personat pa nënshtetësi, duke pasur 
parasysh faktin se ekziston një numër i 
madh i të burgosurve nënshtetas të huaj si 
dhe për shkak të nevojave specifike të kësaj 
kategorie të të burgosurve.



AVOKATI I POPULLIT-
MEKANIZMIT PARANDALUES NACIONAL

117www. ombudsman.mk

Konstatime Rekomandime

Institucioni nuk siguron përkthyes, dhe 
për këtë arsye të burgosurit janë të de-
tyruar që të gjenden disi gjatë komuni-
kimit me personelin e burgut, por edhe 
me të burgosurit e tjerë, me këtë shkelet 
e drejta e personave të dënuar që gjatë 
komunikimit me Drejtorinë, institu-
cionin ose me organet tjera shtetërore të 
shfrytëzojnë gjuhën e tyre.

Të burgosurve nënshtetas të huaj, tu siguro-
het përkthyesi ose interpretuesi, si dhe tu 
mundësohet që ta mësojnë gjuhën maqe-
donase dhe me këtë atyre tu mundësohet 
komunikimi më efikas.

Të burgosurve nënshtetas të huaj, 
menjëherë pas pranimit në Institucion, 
personeli i burgut nuk u ka ndihmuar 
që ta informojnë familjen, këshilltarin 
juridik, përfaqësuesit konsular dhe per-
sonat tjerë ose organizatat kompetente, 
për burgosjen e tyre.
Brengos edhe fakti se Drejtoria nuk u 
ofron ndihmë të burgosurve nënshtetas 
të huaj gjatë tentativave të tyre që të 
realizojnë kontaktet me përfaqësuesit 
konsular dhe nuk u mundësohet vizita 
e tyre.
Të burgosurit nënshtetas të huaj me 
prejardhje nga shtetet e përfshira nga 
“kriza e refugjatëve”, ballafaqohen edhe 
me një problem shtesë, për faktin se në 
RM-së nuk ekzistojnë përfaqësi kon-
sulare të shteteve të tyre, dhe për këtë 
arsye ata janë të detyruar që të kërkojnë 
kontakte në shtetet tjera.

Të burgosurve nënshtetas të huaj, men-
jëherë pas pranimit në institucion, tu 
mundësohet që për burgosjen ti infor-
mojnë familjet e tyre, këshilltarët juridik, 
përfaqësuesit diplomatik dhe konsular 
të shtetit nënshtetas të cilit janë ose për-
faqësuesit diplomatik të shtetit i cili kujde-
set për interesat e tyre ose organin vendor 
ose ndërkombëtarë, detyra e të cilave është 
që tu shërbejnë interesave të personave të 
tillë, si dhe realizimit të komunikimit me 
përfaqësuesit konsular të shtetit të tij ose të 
shtetit i cili i mbron interesat e tij.

Të burgosurit nënshtetas të huaj, nuk 
janë të njoftuar me mundësinë që të 
parashtrojnë kërkesën për transferim, 
me qëllim që dënimin ta vuajnë në 
shtetin e tyre. Procedura e transferimit 
zgjatë një periudhë tejet të gjatë kohore.

Të burgosurit nënshtetas të huaj, men-
jëherë pas pranimit të tyre në institucion, 
në gjuhën të cilën e kuptojnë, gojarisht 
ose në formë të shkruar informohen për 
mundësitë për transferimin në shtetin e 
tyre, me qëllim që ta vuajnë dënimin në 
mënyrën më humane. 
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Institucioni nuk u ofron ndihmën 
përkatëse juridike të burgosurve nën-
shtetas të huaj në drejtimin e mbrojtjes 
së të drejtave të tyre me shfrytëzimin e 
mjeteve juridike për shkak të mungesës 
së personelit të trajnuar në mënyrë 
përkatëse.

Tu ofrohen në kohë informacionet dhe 
ndihma përkatëse juridike në lidhje me 
shfrytëzimin e mjeteve juridike dhe mar-
rjen e veprimeve me qëllim të mbrojtjes 
së të drejtave të tyre nga ana e numrit të 
mjaftueshëm të personelit të trajnuar në 
mënyrë përkatëse.

Mos respektimi i së drejtës së realizi-
mit të kontaktit me botën e jashtme, 
më konkretisht kabinat jo funksionale 
të telefonave, shumë rrallë të njëjtit i 
viziton ndokush nga përfaqësitë kon-
sulare, kurse të burgosurit nga shtetet 
e përfshira nga “kriza e refugjatëve” , 
askush nuk i viziton.

Të lehtësohet kontakti me botën e jashtme 
(shkëmbimi i shkresave, telefonimi, vizitat, 
pranimi i dërgesave), si dhe ndihma e 
caktuar e të burgosurve nënshtetas të hua 
të cilët nuk posedojnë mjete financiare, 
me qëllim që të realizohet komunikimi me 
botën e jashtme. Zgjidhja urgjente e prob-
lemit në lidhje me kabinat e telefonit dhe 
sigurimi i kartelave telefonike. 

Të burgosurve nënshtetas të huaj, që 
janë me prejardhje nga shtetet e përfshi-
ra me “krizën e refugjatëve”, institucion 
nuk u ofron  ndihmën përkatëse me 
qëllim të realizimit të drejtës së azilit.

Të burgosurve nënshtetas të huaj, që janë 
me prejardhje nga shtetet e përfshira nga 
“kriza e refugjatëve”, që tu ndihmohet re-
alizimi i komunikimit me organet kompe-
tente.

Nuk realizohet puna edukative me të 
burgosurit nënshtetas të huaj, për faktin 
se punon vetën një edukator i de-
tyruar për këtë kategori të burgosurve, 
i cili nuk mund të arrij që të realizojë 
takimet e rregullta dhe ti zbatojë meto-
dat e trajtimit individual dhe grupor me 
të burgosurit nënshtetas të huaj.

Zmadhimi i numrit të edukatorëve të cilët 
do të realizojnë kontaktet e rregullta me të 
burgosurit nënshtetas të huaj. Edukatorët 
të cilët do të përzgjidhen, nevojitet që të 
plotësojnë kriteret e caktuara dhe aftësitë 
për interaksion dhe për aftësi gjuhësore, të 
njëjtit të trajnohen në mënyrë përkatëse, 
duke pasur parasysh gjendjen specifike të 
këtyre personave.

Asnjëri prej të burgosurve nënshtetas 
të huaj  nuk është i angazhuar me punë, 
e as nuk evidentohen si të kyçur në 
procesin arsimorë dhe në procesin e 
aftësimit profesional, dhe gjithashtu në 
suaza të institucionit nuk organizohen 
aktivitete të lira.

Të burgosurve nënshtetas të huaj, tu siguro-
het angazhimi përkatës punues, arsimimi 
dhe aftësimi profesional, sporti dhe rekrea-
cioni, duke pasur parasysh faktin se këto 
aktivitete janë kryesore për realizimin e ri 
– socializmit të suksesshëm të personave të 
dënuar.
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Në suaza të institucionit, është e 
vështirësuar qasja deri te mbrojtja 
përkatëse shëndetësore, përkatësisht me 
vështirësi të madhe realizohet e drejta e 
kontrollimit nga mjeku, me përjashtim 
të situatave urgjente.

Pa prolongime të avancohet qasja deri te 
mbrojtja shëndetësore, të sigurohen kushtet 
përkatëse materiale, numri i mjaftueshëm 
i personelit i cili do të jetë në qasje për 
ofrimin e mbrojtjes shëndetësore.

Është konstatuar praktika e mos kon-
trollimit të burgosurve nënshtetas të 
huaj nga mjeku në afatin prej 24 orëve 
pas pranimit në institucion.

Të realizohet kontrollimi i detyrueshëm 
mjekësorë i të burgosurve nënshtetas të 
huaj, në afatin prej 24 orëve pas pranimit në 
institucion.

Numri më i madhi të burgosurve 
nënshtetas të huaj, janë të klasifikuar në 
seksionin e mbyllur, në grupin trajtues 
V1 dhe V2 dhe të njëjti nuk progresojnë 
fare, prej këtu nuk shfrytëzohen fare 
favoret.
Të burgosurve nënshtetas të huaj, u 
ndahet kategoria e parë e favoreve, 
favoret të cilat përfshijnë  zbutjen e 
kushteve në suaza të institucionit, por 
jo edhe favoret që përfshijnë kontaktet 
më të shpeshta me botën e jashtme për 
faktin e ekzistimit të frikës që të mos 
arratisen, por edhe për shkak të faktit se 
të njëjtit nuk posedojnë vendqëndrimin 
e as vendbanimin ku mund të qëndro-
jnë, e as familjarë në territorin e shtetit 
tonë.

Të zbatohen rregullat dhe kriteret e njëjta 
për progresim dhe për shfrytëzimin e 
favoreve njëjtë sikur edhe për të burgosurit 
tjerë, në të kundërtën do të ballafaqohemi 
me situatën e diskriminimit të tyre në lidhje 
me këto çështje.

Kushtet për realizimin e dënimit me 
burgim në ENP “Idrizovë” për nga 
aspekti i akomodimit, higjienës në 
institucion dhe të higjienës personale, 
ushqimit dhe etj., janë nën standardet e 
përcaktuara minimale.

Të avancohen kushtet për vuajtjen e dënim-
it me burgim në suaza të institucionit, me 
këtë do të përmbushen standardet e para-
para minimale për përmbarim të dënimit 
me burgim.

Të burgosurit nënshtetas të huaj nuk 
janë të njoftuar për mundësinë që të li-
rohen me lirim të kushtëzuar, si dhe për 
mundësitë për lirim të parakohshëm 
nga institucioni.

Të burgosurve nënshtetas të huaj si dhe të 
burgosurve të tjerë, duhet tu mundësohet 
lirimi i parakohshëm menjëherë pasi ti 
përmbushin kushtet dhe të mos diskrimi-
nohen në këtë aspekt.
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Dy të tretat e të burgosurve nënshtetas 
të huaj, në veçanti të burgosurit nën-
shtetas të huaj me prejardhje nga shtetet 
e përfshira nga kriza e refugjatëve nuk 
posedojnë dokumente.

Urgjentisht tu ndihmohet që të sigurohen 
dokumente përkatëse dhe ndihma gjatë 
udhëtimit, dhe pa prolongime tu siguro-
hen kontaktet me përfaqësuesit konsular të 
cilët do tu ofrojnë ndihmë gjatë procesit të 
lirimit.
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Përfaqësuesit e Avokatit të popullit – Mekanizmit parandalues nacional gjatë vitit 
2018 morën pjesë aktive në më shumë konferenca, takime dhe punëtori, të cilët u mba-
jtën me përmbajtje të ndryshme tematike.

Në këtë drejtim, do ti veçojmë pjesëmarrjet aktive në takimet e realizuara në suaza të 
rrjetit të MPN-ve për Evropën Juglindore, që u mbajtën në Podgoricë – Mal të Zi, në të cilët 
u diskutua për përmbajtjet tematike që janë në interes për realizimin e mandatit të me-
kanizmave parandaluese nacionale në suaza të rajonit. Në takimin e dytë, një prej pikave 
të rendit të ditës ishte edhe kryesimi me rrjetin gjatë vitit 2019, gjatë kësaj përfaqësuesit 
e të gjitha shteteve anëtare të rrjetit, shprehën pëlqimin që Ombudsmani i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut dhe MPN maqedonas të jenë nikoqir dhe kryesues me rrjetin gjatë 
vitit 2019.

Përfaqësuesi i Mekanizmit parandalues nacional morri pjesë edhe në Konferencën 
në temën: “Vlerësimi i ndikimit të Mekanizmave parandaluese nacionale”, që u mbajt në 
Lubjanë të Sllovenisë, në organizim të Mekanizimit parandalues nacional të Sllovenisë dhe 
Këshillit të Evropës.

Kah fundi i vitit raportues, përfaqësuesit e ekipit të Mekanizmit parandalues nacion-
al gjithashtu morën pjesë edhe në konferencën rajonale që iu kushtua personave me 
pengesa mentale, liria e lëvizjes së të cilëve është e kufi zuar, që u organizua nga Këshilli i 
Evropës dhe nga Ombudsmani i Kosovës në Prishtë, Republika e Kosovës.

6 AKTIVITETET 
NDËRKOMBËTARE DHE 
BASHKËPUNIMET E RE-

ALIZUARA NGA ANA E 
MPN ME TRUPAT NDËR-

KOMBËTARE
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Mekanizimi parandalues nacional, me përfaqësuesin e tij të ekipit, mori pjesë edhe 
në konferencat tjera ndërkombëtare, në takime dhe trajnime të ndryshme, ku u realizuan 
kontakte dhe u shkëmbyen përvoja nga sfera e punës me përfaqësuesit e mekanizmave 
parandalues nacional të shteteve tjera si dhe me përfaqësuesit e organizatave ndërkom-
bëtare dhe joqeveritare që punojnë në drejtim të parandalimit dhe mbrojtjes nga tortura 
në vendet e përcaktuara për privim nga liria dhe në vendet e përcaktuara për ndalime.
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Mekanizmi parandalues nacional, mori pjesë në një numër të madh të punëtorive 
dhe trajnimeve që u organizuan në shtetin tonë, së bashku me institucionet dhe organet 
shtetërore, përfaqësuesit e sektorit civil dhe me organizatat ndërkombëtare.

Mekanizimi parandalues nacional, gjatë vitit raportues përskaj realizimit të vizitave 
parandaluese dhe hulumtimeve tematike, realizoi edhe një numër të madh të aktiviteteve 
që kishin për qëllim zmadhimin e dukshmërisë dhe prezencës së ekipit, si dhe fuqizimin 
e kapaciteteve dhe zgjerimin e bashkëpunimit, përmes pjesëmarrjes në trajnime të ndry-
shme, takime, punëtori dhe konferenca të ndryshme.

Në këtë drejtim, si pjesë e aktiviteteve promovuese të parapara në Programin vjetor 
të ekipit të MPN, u realizuan katër trajnime të përcaktuara për nëpunësit e policisë nga 
policia kufi tare prej katër qendrave rajonale për punët kufi tare (Lindje, Perëndim, Veri dhe 
Jug), si dhe një trajnim i përbashkët i dedikuar për përfaqësuesit e Zyrës së Komisariatit 
të Lartë për refugjatët (UNHCR) dhe nga sektori civil. Trajnimet kishin për qëllim që ti 
njoftojnë pjesëmarrësit me kompetencat dhe me metodologjinë e punës së Mekanizmit 
parandalues nacional, gjatë realizimit të vizitave parandaluese në vendet ku kryhet ose do 
të mund të kryhet privimi nga lirua ose ndalimi i personave.

Si pjesë e aktiviteteve programore, në suaza të projektit: “Përmirësimi i sistemit për 
mbrojtje juridike në lidhje me azilin dhe procesin e natyralizimit”, në bashkëpunim me 
bashkëpunëtorin e jashtëm nga Shoqata për të drejtën penale dhe për kriminologji të 

7
PROMOVIMI DHE 

AKTIVITETET E REALI-
ZUARA NGA MPN NË 
NIVEL KOMBËTARË
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Maqedonisë, u realizua hulumtimi tematik me titullin:“Niveli i respektimit të drejtave të 
nënshtetasve të huaj të cilët vuajnë dënimin e burgimit në ENP “Idrizovë”, me fokus të 
posaçëm për personat e përfshirë nga kriza e refugjatëve”.

Qëllimi i hulumtimit të tillë është që përmes shqyrtimit të pozitës së nënshtetasve të 
huaj që vuajnë dënimin e burgimit në ENP “Idrizovë” të ofrohen rekomandime që do të 
rezultojnë me masa përkatëse për zbutjen e mundësisë së izolimit të burgosurve që janë 
nënshtetas të huaj si dhe lehtësimin e trajtimit të tyre me qëllim të risocializimit të tyre.
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8
BASHKËPUNIMI ME 

ORGANET DHE IN-
STITUCIONET

Gjatë vitit raportues, Mekanizmi parandalues nacional, realizoi bashkëpunim kon-
struktiv me autoritetet zyrtare të institucioneve dhe organeve ku u realizuan vizitat e 
rregullta parandaluese si dhe vizitat e përsëritura. 

Gjatë kësaj, ekipi i Mekanizmit parandalues nacional realizoi kontrollimin e pa pen-
guar në kushtet materiale ku qëndrojnë dhe në vendet ku ndalohen personat e privuar 
nga liria si dhe u realizuan bisedime me një numër të madh të nëpunësve zyrtarë dhe të 
personave të privuar nga liria sipas zgjedhjes së lirë, pa mbikëqyrje dhe pa dëshmitarë. 
Ekipit të Mekanizimit parandalues nacional, në asnjë institucion nuk iu kufi zua, as liria e 
përzgjedhjes së personave, e as vendi ku u realizuan bisedimet.

Në këtë drejtim edhe Ligji për Avokatin e popullit në nenin 31 – b parashikon që të 
gjithë nëpunësit në vendet udhëheqëse si dhe nëpunësit e autorizuar zyrtarë në suaza të 
organeve, organizatave dhe institucioneve në të cilët realizohet privimi nga liria, janë të 
detyruar që Avokatit të popullit – Mekanizmit parandalues nacional ti mundësojnë qasje të 
pa penguar deri te të gjitha dokumentet dhe informacionet që kanë të bëjnë me personat 
e privuar nga liria, si dhe qasjen e pa penguar deri te vendet e përcaktuara për privim nga 
liria dhe në suaza të objekteve të tyre.

Ligji26, gjithashtu parashikon që të gjithë nëpunësit në pozita udhëheqëse dhe nëpu-

26 Neni 31-b paragrafi  2 i Ligjit për Avokatin e popullit („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 
60/2003, 114/2009, 181/2016, 189/2016 dhe 35/2018).
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nësit zyrtarë të autorizuar në suaza të organeve, organizatave dhe institucioneve në të 
cilët realizohet privimi nga liria e personave, se janë të detyruar që ti kontrollojnë vëre-
jtjet dhe rekomandimet e dhëna nga ana e Avokatit të popullit – Mekanizmit parandalues 
nacional dhe ta njoftojnë të njëjtin më vonë në afatin prej 30 ditëve nga dita e pranimit 
të raportit të posaçëm, për masat e mundshme të zbatimit si dhe për udhëzimet në lidhje 
me veprimin përkatës.

Por, edhe përskaj kësaj, njësoj sikur edhe gjatë vitit të kaluar ashtu edhe gjatë këtij 
viti, për një pjesë të Raporteve të posaçme të dorëzuara, MPN në afatin e përcaktuar me 
ligj nuk i pranoi përgjigjet e kërkuara, kurse për pjesë tjetër të institucioneve të vizituara 
fare nuk i pranoi përgjigjet e kërkuara.

Në këtë kuptim, gjatë vitit 2019, Mekanizimi parandalues nacional në mënyrë të 
përqendruar do të vazhdoj që ta përcjellë këtë praktikë negative dhe të ndërmerr masa 
plotësuese që janë në pajtim me Ligjin27 me qëllim të përmbushje së të tërësishme të 
obligimeve që i kanë nëpunësit në pozita udhëheqëse dhe nëpunësit zyrtarë të autorizuar 
në suaza të organeve, organizatave dhe institucioneve në të cilat realizohet privimi nga 
liria.

27 Në pajtim me nenin 34 – а të Ligjit për Avokatin e popullit:„Gjoba në shumën prej 1000 deri në 1.500 
euro në kundërvlerë të denarëve do ti shqiptohet për shkelje nëpunësit në pozitën udhëheqëse dhe 
nëpunësit të autorizuar zyrtarë në organet e theksuara në nenin 2 të këtij ligji, i cili nuk do të veprojë 
në pajtim me dispozitat e neneve 24 paragrafi (1) alineja 1, 2 dhe 3 dhe paragrafi (2), 31-b paragrafi 
(2) dhe neni 34 paragrafi (1) të këtij Ligji.“
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9
BUXHETI I ME-

KANIZMIT PARANDA-
LUES NACIONAL

Mekanizmi parandalues nacional si ekip i posaçëm disponon me zërin e posaçëm 
të buxhetit, në suaza të buxhetit të Avokatit të popullit, përmes cilit në mënyrë të drejt-
përdrejtë vendos për nevojat  e veta dhe në këtë mënyrë siguron pavarësi operative dhe 
funksionale gjatë funksionimit të tij.

Gjatë vitit raportues, ekipi i MPN disponoi me buxhetin prej 525.000,00 denarë me 
të cilin u përfshinë mjetet për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm, si dhe shpen-
zimet për shpalljen e raportit vjetor të vitit të kaluar. Prapëseprapë, duhet të theksohet 
edhe fakti se mjetet e pranuara nuk janë të mjaftueshme për përmbushjen e tërësishme 
të mandatit të MPN, i cili përskaj vizitave parandaluese në vendet e përcaktuara për privim 
nga liria, në mënyrë aktive duhet të kyçet edhe në aktivitetet e ndryshme promovuese, 
edukative dhe ndërkombëtare. Në këtë drejtim edhe shpenzimet për pjesën më të madhe 
të aktiviteteve lidhur me kontrollimin e kushteve dhe trajtimin e refugjatëve / emigrantëve 
në vendet e përcaktuara për akomodimin dhe ndalimin e tyre, edhe gjatë këtij viti u re-
alizuan me përkrahjen fi nanciare të siguruar nga ana e Zyrës së Komisariatit të Lartë për 
refugjatët në Shkup (UNHCR) dhe gjithashtu për realizimin e një pjese të aktiviteteve u 
shfrytëzuan mjetet edhe nga Buxheti i Avokatit të popullit. 

Kah fundi i vitit 2018, ekipi i MPN për realizimin e aktiviteteve të parapara për vitin 
2019, realizoi projektimin e kornizës buxhetore në shumën prej 1.220.000,00  denarë, 
kurse nga ana e pushtetit u lejuan 800.000,00 denarë. Edhe pse në tërësi nuk u lejua kon-
struksioni i projektuar fi nanciarë, prapëseprapë për përshëndetje është zmadhimi i lejuar 
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i buxhetit për vitin 2019. Nga ana tjetër, nëse merret parasysh fakti se edhe buxheti i tillë i 
lejuar është më i ulët krahas buxhetit të mekanizmave parandaluese nacionale nga rajoni, 
Avokati i popullit edhe më tej mbetet në qëndrimin se për realizimin e kompetencave të 
përcaktuara për Mekanizmin parandalues nacional, nevojiten mjetet plotësuese kadrovike, 
materiale dhe financiare të cilët presim që të sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqe-
donisë së Veriut.
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10
PREZANTIMET DHE 
PROMOVIMI I RA-

PORTIT VJETOR

Zëvendës – Avokati i popullit, në konferencën e shtypit të mbajtur më datën 
26.06.2018 e prezantoi Raportin vjetor të Mekanizmit parandalues nacional për vitin 2017.

Sipas praktikës së themeluar nga vitet e mëparshme edhe ky Raport u dorëzua deri 
te Qeveria, Kuvendi, ministritë përkatëse si dhe deri te organet dhe institucionet tjera në 
të cilët realizohet privimi nga liria ose kufi zimi i lirisë së lëvizjes.

Gjithashtu, Raporti vjetor u dorëzua edhe deri te Nën komiteti për parandalimin e 
torturës pranë Kombeve të Bashkuara (SPT), deri te Komiteti Evropian për parandalimin 
e torturës dhe veprimeve ose dënimeve jo njerëzore dhe degraduese (CPT), Komisariati i 
Lartë për refugjatët pranë Kombeve të Bashkuara (UNHCR) si dhe deri te institucionet dhe 
organizatat tjera të cilët punojnë në fushën e parandalimit dhe mbrojtjes së të drejtave 
të njeriut.
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Aneksi 1:  Pasqyra e aktiviteteve të realizuara nga Mekanizimi parandalues na-
cional gjatë vitit 2018

 

-  vizita parandaluese 

 - vizita në suaza të projektit 

 - aktivitete vendore dhe ndërkombëtare 

 

Data Vendi Aktiviteti Pjesëmarrësit Organizatori 

18.01.2018 Shkup Vizita e Qendrës për pranimin e shtetasve të huaj 
– Gazi Babë 

MPN MPN 

26-28.01.2018 Krushevë Trajnimi në temën: “Procedurat standarde 
operative për veprimin me kategoritë e personave 
të rrezikuar“ 

MPN Shoqata 
maqedonase e 
juristëve të rinj 
dhe USAID 

30.01.2018 Tabanoc Vizita e Qendrës pranuese transitore –“Tabanoc” MPN MPN 
01.02.2018 Gjevgjeli Vizita e QPT“Vinojug” MPN MPN 
06-07.02.2018 Vjenë, Austri Trajnimi në temën: „Trajnimi për zbatimin e 

Konventës për të drejtat fondamentale të 
Bashkimit Evropian në nivel kombëtarë” 

MPN FRA dhe ENHRI 

28.02-
02.03.2018 

Strumicë Trajnimi në temën: „ “Procedurat standarde 
operative për veprimin në rastet e dhunës 
seksuale dhe gjinore” 

MPN Shoqata 
maqedonase e 
juristëve të rinj 
dhe USAID 

06.03.2018 Kisella Vodë Vizita e rregullt e SP me kompetenca të 
përgjithshme “Kisella Voda” 

MPN MPN 

14.03.2018 Tabanoc Vizita e QPT“Tabanoc” MPN MPN 
19.03.2018 Gjevgjeli Vizita e QPT“Vinojug” MPN MPN 
23.03.2018 Negotinë Vizita e përsëritur e SP me kompetenca të 

përgjithshme “Negotinë” 
MPN MPN 

27.03.2018 Shkup Vizita e Qendrës pranuese për kërkuesit e azilit – 
“Vizbeg 

MPN MPN 

28.03.2018 Shkup Vizita e QP “Gazi Babë” MPN MPN 
30.03.2018 Gjorçe 

Petrov 
Vizita e rregullt e SP me kompetenca të 
përgjithshme “Gjorçe Petrov” 

MPN MPN 

09-12.04.2018 Beograd, 
Serbi 

Trajnimi rajonal në temën: “Monitorimi i kthimit të 
detyruar të emigrantëve në shtetin prej nga vijnë” 

MPN FRONTEX, IOM 
dhe UNHCR 

22.05.2018 Gjevgjeli Vizita e rregullt e Qendrës së përkohshme 
transitore “Vinojug” 

MPN MPN 

23.05.2018 Tabanoc Vizita e QPT “Tabanoc” MPN MPN 
07.06.2018 Shkup Vizita e Qendrës për pranimin e shtetasve të huaj 

– “Gazi Babë” 
MPN MPN 

08.06.2018 Shkup Vizita e Qendrës pranuese për kërkuesit e azilit – 
“Vizbeg” 

MPN MPN 

23.07.2018 Shkup Vizita e Qendrës për pranimin e shtetasve të huaj 
– “Gazi Babë” 

MPN MPN 

24.07.2018 Shkup Vizita e QPT “Tabanoc” MPN MPN 
25.07.2018 Gjevgjeli Vizita e QPT “Vinojug” MPN MPN 
01.08.2018 Shkup Vizita e Qendrës pranuese për kërkuesit e azilit – 

“Vizbeg” 
MPN MPN 

07.08.2018 Shkup Vizita e Qendrës për pranimin e shtetasve të huaj 
– “Gazi Babë” 

MPN MPN 

08.08.2018 Gjevgjeli Vizita e QPT “Vinojug” MPN MPN 
09.08.2018 Tabanoc Vizita e QPT “Tabanoc” MPN MPN 
22.08.2018 Tabanoc Vizita e QPT “Tabanoc” MPN MPN 
07.09.2018 Bellanoc Vizita e rregullt në SP për KK dhe MK “Bellanoc” MPN MPN 
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11.09.2018 Gjevgjeli Vizita e QPT “Vinojug” MPN MPN 
13.09.2018 Tabanoc Vizita e QPT “Tabanoc” MPN MPN 
19.09.2018 Pelincë Vizita e rregullt në SP për KK dhe MK “Bellanoc” MPN MPN 
20.09.2018 Dojran i 

Vjetër 
Vizita e rregullt në SP për KK dhe MK “Dojran i 
vjetër” 

MPN MPN 

26.09.2018 Kavadarë Vizita e rregullt në SP për MK “Mihajllovë” MPN MPN 
26-28.09.2018 Ohër Trajnimi në temën: „Procedurat standarde 

operative për veprimin me personat pa përcjellje 
të moshës së mitur – shtetas të huaj“ 

MPN Shoqata 
maqedonase e 
juristëve të rinj 
dhe USAID 

01.10.2018 Shkup Vizita e Qendrës pranuese për kërkuesit e azilit - 
Vizbeg 

MPN MPN 

02.10.2018 Shkup Shtëpia e sigurt MPN MPN 
03.10.2018 Gjevgjeli Vizita e QPT“Vinojug” MPN MPN 
10-11.10.2018 Tajlandë, 

Bankok 
Tryeza e rrumbullakët globale: “Pranimi dhe masat 
për përkujdesjen e fëmijëve kërkues të azilit” 

MPN UNHCR dhe 
EIDHR 

12.10.2018 Prishtinë, 
Kosovë 

Konferenca në temën: “Pengesat shëndetësore, 
privimi nga liria dhe dinjiteti njerëzorë” 

MPN Ombudsmani i 
Kosovës dhe 
Këshilli i 
Evropës 

19-20.10.2018 Prilep Trajnimi në temën: „Protokolli i Stambollit” MPN Qendra për 
iniciative civile - 
Prilep 

30-31.10.2018 Gjevgjeli Vizita e rregullt e ENP Burgu “Gjevgjeli” MPN MPN 
07-09.11.2018 Kopenhagë, 

Danimarkë 
Punëtoria në temën: “Fuqizimi i përcjelljes së 
rekomandimeve të dhëna nga MPN” 

MPN APT, IOI dhe 
Ombudsmani i 
Danimarkës 

20.11.2018 Shkup Vizita e Qendrës për pranimin e shtetasve të huaj 
– Gazi Babë 

MPN MPN 

21.11.2018 Shkup Vizita e Qendrës për pranimin e shtetasve të huaj 
– Gazi Babë 

MPN MPN 

27.11.2018 Shkup Vizita e QPT “Tabanoc” MPN MPN 
29.11.2018 Shkup Vizita e Qendrës për pranimin e shtetasve të huaj 

– Gazi Babë 
MPN MPN 

30.11.2018 Shkup Vizita e rregullt e SP për KK dhe MK “Aeroporti 
Shkup” 

MPN MPN 

29.11.2018 Ohër Vizita e rregullt e SP për KK dhe MK “Aeroporti 
Ohër” 

MPN MPN 

12.12.2018 Podgoricë, 
Mali i Zi 

Takimi rajonal i rrjetit të MPN nga Evropa 
Juglindore 

MPN Ombudsmani i 
Malit të Zi dhe 
Këshilli i 
Evropës 

18-19.12.2018 Veles Trajnimi i UNHCR në temën: “Mandati, 
kompetencat dhe veprimi i AP - MPN“ 

MPN MPN 

25 dhe 
27.12.2018 

Tetovë Vizita e rregullt e ENP Burgu “Tetovë” MPN MPN 

27.12.2018 Shkup Shtëpia e sigurt MPN MPN 
27.12.2018 Shkup Vizita e QPT “Tabanoc” MPN MPN 
28.12.2018 Gjevgjeli Vizita e QPT “Vinojug” MPN MPN 
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Aneksi 2: Bashkëpunëtorët e Mekanizmit parandalues nacional

1. Prof. Dr. Tërpe Stojanovski – Shoqata për të drejtën penale dhe kriminologji
2. Ass. Dr. Goran Pavllovski – Shoqata për mjekësi ligjore pranë Shoqatës maqedonase 

të mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut
3. Sllavica Shekutkoska – Shoqata e punonjësve për punë sociale të qytetit të Shkupit
4. Prof. Dr. Liljana Ignjatova – Shoqata e psikiatërve të Republikës së Maqedonisë së 
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14. Irena Zdravkova – Shoqata maqedonase e juristëve të rinj
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