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„Niveli i civilizimit të një shoqërie, mund të vlerësohet nëse vizitohen burgjet e saja”.
Fjodor Dostoevski

„Disponimi dhe raporti i opinionit ndaj trajtimit të kriminalitetit dhe shkelësve, 
paraqet njërin prej testeve të pagabueshme për civilizimin e një shteti.”

Vinston Çerçill





Promovimi	dhe	mbrojtja	e	të	drejtave	të	njeriut,	si	dhe	orvatjet	e	vazhdueshme	
për	gjithë	përfshirje	të	pakushtëzuar	të	të	gjithë	qytetarëve	në	shoqëri,	duke	i	përf-
shirë	edhe	të	burgosurit,	janë	në	fokusin	e	vazhdueshëm	të	Avokatit	të	popullit.

Avokati	i	popullit,	duke	pasur	parasysh	afirmimin	e	konceptit	të	drejtave	dhe	
lirive	të	njeriut	si	vlera	më	të	larta	të	civilizimit	në	shoqërinë	bashkëkohore,	në	suaza	
të	mandatit	dhe	kompetencave	të	tij,	i	kushton	rëndësi	të	veçantë	mbrojtjes	së	të	
drejtave	të	garantuara	për	personat	e	dënuar,	në	veçanti	në	lidhje	me	çështjet	që	
kanë	të	bëjnë	me	kushtet	e	burgjeve	dhe	nivelit	të	respektimit	të	drejtave	dhe	din-
jitetit	të	personave	të	dënuar.

Parashtrimi	i	sistemit	penitenciar	në	shtetin	tonë,	i	cili	paraqet	një	segment	
të	rëndësishëm	për	avancimin	e	Republikës	së	Maqedonisë,	si	shtet	kandidat	për	
tu	anëtarësuar	në	Bashkimin	Evropian,	në	shikim	të	parë	 i	përmban	të	gjitha	ele-
mentet	e	një	 sistemi	modern	 të	përmbarimit	 të	 sanksioneve,	në	 veçanti	për	nga	
aspekti	i	të	drejtave	dhe	obligimeve	të	rregulluara	me	ligj.	Përkatësisht,	personave	
të	dënuar,	ligji	u	garanton	të	drejta	dhe	u	imponon	obligime	pa	efekt	degradues	mbi	
personalitetin	dhe	dinjitetin	e	tyre.	Për	fat	të	keq,	ekziston	një	hendek	tejet	i	madh	
në	mes	pozitës	reale	krahas	pozitës	së	pritur	të	personave	të	dënuar	në	suaza	të	
institucioneve	ndëshkuese	–	përmirësuese.

Gjatë	kësaj,	nuk	guxojmë	që	ta	anashkalojmë	krizën	e	refugjatëve,	dukuri	kjo	
që	 la	 shenjën	e	 saj	në	më	shumë	segmente	 të	 jetës	 së	përditshme,	por	me	vete	
solli	edhe	“valën”	e	refugjatëve	që	u	gjetën	në	institucionin	e	vetëm	ndëshkues	–	
përmirësues	në	shtetin	tonë,	në	të	cilën	akomodohen	personat	e	dënuar	shtetas	të	
huaj	dhe	personat	pa	shtetësi	–	ENP	“Idrizovë”.

Kategoria	e	personave	të	dënuar,	nënshtetas	 të	huaj	dhe	personat	pa	nën-
shtetësi,	 për	 shkak	 të	 dallimeve	 gjuhësore,	 kulturore,	 dallimeve	 religjioze	 dhe	 të	
zakoneve,	si	dhe	për	shkak	 të	mungesës	së	 lidhjeve	 familjare	dhe	kontakteve	me	
botën	e	jashtme,	po	ballafaqohen	me	specifika	edhe	më	të	mëdha	për	nga	aspekti	i	
realizimit	të	drejtave	të	parapara	minimale.



Duke	 pasur	 parasysh	 orvatjet	 e	 vazhdueshme	 të	 Avokatit	 të	 popullit	 për	
avancimin	dhe	mbrojtjen	e	të	drejtave	të	njeriut	marrë	në	përgjithësi,	duke	mos	e	
përjashtuar	këtu	as	popullatën	e	burgjeve,	e	as	refugjatët	dhe	emigrantët,	në	veçan-
ti	duke	pasur	parasysh	krizën	aktuale	të	emigrantëve,	gjatë	muajit	nëntor	–	dhjetor	
të	këtij	viti	(2018),	realizuam	hulumtimin	i	cili	deri	më	tani	nuk	është	realizuar	në	
Republikën	e	Maqedonisë,	me	qëllim	të	identifikimit	të	nivelit	të	respektimit	të	dre-
jtave	të	shtetasve	të	huaj	që	vuajnë	dënimin	e	burgimit	në	ENP	“Idrizovë”.

Si	 rezultat	 i	hulumtimit	 të	 realizuar,	 i	 cli	është	hulumtimi	–	studimi	 i	parë	 i	
llojit	 të	tillë	në	shtetin	tonë,	sot	ne	posedojmë	një	prezantim	të	dokumentuar	të	
gjendjeve	aktuale	të	personave	të	dënuar	nënshtetas	të	huaj	dhe	të	personave	pa	
nënshtetësi,	të	akomoduar	në	ENP	“Idrizovë”,	pasqyrë	kjo	e	cila	qartë	e	prezanton	
pozitën	e	vështirë	të	personave	të	dënuar,	mungesat	dhe	dobësitë	e	sistemit	peni-
tenciar	si	dhe	paradokset	e	implementimit	të	legjislacionit	në	praktikë.

Në	të	njëjtën	kohë,	duke	pasur	parasysh	edhe	faktin	e	pozitës	specifike	të	bur-
gosurve	shtetas	të	huaj,	ky	studim	përfshin	rekomandime	me	qëllim	që	të	ndërmer-
ren	masa	që	 të	përmirësohen	mundësitë	për	 izolimin	e	 të	burgosurve	 shtetas	 të	
huaj	dhe	 të	 lehtësohet	 trajtimi	 i	 tyre.	Gjithashtu,	po	analizohen	edhe	mundësitë	
ligjore	për	transferimin	e	këtyre	personave	në	shtetet	e	tyre,	shkaqet	për	kohëzg-
jatjen	e	prolonguar	të	procedurave	lidhur	me	transferimin	e	tyre,	analizohen	edhe	
mundësitë	për	dhënien	e	azilit,	në	veçanti	për	të	burgosurit	shtetas	të	huaj	që	janë	
me	prejardhje	nga	shtetet	e	përfshira	nga	kriza	e	refugjatëve.

Në	këtë	drejtim,	ky	hulumtim	bën	përpjekje	që	të	ofroj	zgjidhje	për	bartësit	
kryesor	të	politikave	(Ministria	për	drejtësi,	Drejtoria	për	përmbarim	të	sanksione-
ve,	Drejtoria	e	ENP	“Idrizovë”),	për	implementim	më	të	mirë	të	dispozitave	ligjore	në	
drejtim	të	realizimit	të	të	drejtave	të	burgosurve	shtetas	të	huaj.

Pres	që	ky	dokument	të	shërbejë	si	alarm	për	autoritetet	e	pushtetit	dhe	për	
institucionet	 shtetërore,	 të	 cilët	 në	mënyrë	 të	 drejtpërdrejtë	 janë	përgjegjës	 për	
mangësitë	e	sistemit	penitenciar,	por	edhe	që	të	depërtojë	deri	te	opinioni	i	gjerë,	si	
një	porosi	e	adresuar	deri	te	qytetarët	për	nivelin	civilizues	në	të	cilin	gjendet	shteti	
në	të	cilin	jetojnë.

Në	 fund,	 të	mos	harrojmë	 se	arritja	e	qëllimit	 shoqëror	me	dënimin	e	 sh-
kaktarit	të	ndonjë	vepre	penale,	nuk	guxon	të	paraqesë	sulmin	mbi	dinjitetin	dhe	
integritetin	e	tij.

Në	këtë	drejtim,	do	të	përkujtojë:	“Askush	në	të	vërtetë	nuk	e	njeh	një	shtet,	
derisa	nuk	ka	qëndruar	në	burgjet	e	tij.	Shteti	duhet	të	gjykohet	sipas	asaj	se	si	ai	



sillet	ndaj	më	të	mjerëve	të	tij,	dhe	 jo	ndaj	qytetarëve	më	të	spikatur”	–	Nellson	
Mandella.

           AVOKATI I POPULLIT

	 	 	 	 	 	 												Ixhet	Memeti
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SHIRË NGA KRIZA E REFUGJATËVE TË CILËT VUAJNË DËNIMIN ME BURGIM NË ENP “IDRIZOVË”

Lënda	e	analizës	së	hulumtimit	është	niveli	i	respektimit	të	të	drejtave	të	bur-
gosurve	shtetas	të	huaj,	të	cilët	vuajnë	dënimin	e	burgimit	në	ENP	“Idrizovë”,	me	
fokusin	e	të	burgosurve	të	cilët	janë	me	prejardhje	nga	shtetet	e	përfshira	nga	“kriza	
e	refugjatëve”.

Deri	më	tani,	në	Republikën	e	Maqedonisë	(RM)	nuk	është	realizuar	një	hu-
lumtim	i	llojit	të	tillë,	meqenëse	të	gjitha	analizat	e	mëparshme,	hulumtimet,	studi-
met	dhe	tentativa	të	ngjashme,	fokusohen	mbi	të	drejtat	e	të	burgosurve	të		marra	
në	përgjithësi.

Megjithatë,	duke	detektuar	se	në	RM	ekziston	një	numër	i	madh	i	të	burgo-
surve	shtetas	të	huaj	(ashtu	që,	gjatë	periudhës	së	hulumtimit,	më	14	dhe	15	nëntor	
të	vitit	2018,	në	ENP	“Idrizovë”,	dënimin	e	burgimit	e	vuajnë	gjithsej	102	të	burgosur	
shtetas	të	huaj)	dhe	bëhet	fjalë	për	një	kategori	të	burgosurve	të	cilët	po	ballafaqo-
hen	me	vështirësi	për	shkak	të	dallimeve	gjuhësore,	kulturore,	dallimeve	kulturore	
dhe	religjioze	si	dhe	me	mungesën	e	lidhjeve	familjare	dhe	kontakteve	me	botën	e	
jashtme,	u	imponua	nevoja	për	realizimin	e	një	hulumtimi	të	llojit	të	tillë.

Qëllimi	i	këtij	hulumtimi	është	që	përmes	shqyrtimit	të	pozitës	së	personave	
të	burgosur	shtetas	të	huaj,	që	vuajnë	dënimin	e	burgimit	në	ENP	“Idrizovë”,	të	of-
rohen	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	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	ndër-
kombëtare	(azili),	në	veçanti	për	të	burgosurit	nënshtetas	të	huaj	të	cilët	janë	me	
prejardhje	nga	shtetet	e	përfshira	nga	kriza	e	refugjatëve	(Irani,	Pakistani,	Afgani-
stani	dhe	nga	Sudani).

Në	këtë	drejtim,	në	bazë	të	hulumtimit	të	realizuar	empirik,	ky	studim	bën	

Lënda dhe qëllimet e hulumtimit
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përpjekje	që	të	ofrojë	zgjidhje	për	bartësit	kryesorë	të	politikave	(Ministria	për	dre-
jtësi,	DPS,	Drejtoria	e	ENP	“Idrizovë”),	 për	 implementimin	më	 të	mirë	 të	dispozi-
tave	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.

Një	 dokument,	 nuk	mund	ti	 zgjidhë	 të	 gjitha	 aspektet	 e	 një	 problemi,	 por	
mund	ti	identifikojë	sfidat	kryesore	dhe	në	përputhje	me	këtë,	të	ofrojë	alternativat	
e	mundshme.

Ky	hulumtim	u	realizua	për	nevojat	e	Avokatit	të	Popullit	nga	ana	e	Mekanizmit	
Kombëtarë	Parandalues	në	bashkëpunim	me	bashkëpunëtorin	e	 jashtëm	prof.	dr.	
Aleksandra	Gruevska	Drakullevski,	dhe	i	njëjti	është	financuar	nga	Zyra	e	Komisaria-
tit	të	Lartë	për	refugjatët	UNHCR.

Korniza metodologjike e hulumtimit 

Për	realizimin	e	këtij	hulumtimi,	duke	u	nisur	nga	qëllimet	e	hulumtimit,	nga	
lënda	dhe	nga	përmbajtja	e	përcaktuar,	janë	zbatuar	bazat	përkatëse	dhe	metodat	e	
posaçme	shkencore	–	kërkimore.

Metoda	normative	është	e	shfrytëzuar	për	analizën	e	normave	pozitive	juri-
dike	me	të	cilat	rregullohet	mbrojtja	e	të	drejtave	të	personave	të	dënuar	në	paj-
tim	me	LPS	dhe	me	aktet	nënligjore.	Është	realizuar	edhe	analiza	me	shfrytëzimin	e	
metodës	juridike	–	analitike	të	burimeve	të	ndryshme	të	informacioneve.	

Janë	analizuar	dokumentet	më	të	rëndësishme	ndërkombëtare	të	cilat	i	garan-
tojnë	të	drejtat	e	të	burgosurve,	marrë	në	përgjithësi,	dhe	të	burgosurve	nënshtetas	
të	huaj	në	veçanti.	Prej	tyre,	Rregullat	Nellson	Mandella,	Rregullat	e	reviduara	stan-
darde	minimale	për	veprim	me	të	burgosurit,	Rregullat	Evropiane	të	burgjeve,	dhe	
theksi	i	veçantë	i	është	kushtuar	Rekomandimit	CM/Rec	(2012)12	që	ka	të	bëjë	me	
të	burgosurit	shtetas	të	huaj.

Gjithashtu,	është	ofruar	një	qasje	e	shkurtër	për	problematikën	e	refugjatëve	
dhe	të	krizës	së	refugjatëve	dhe	mundësisë	për	dhënien	e	azilit	për	shtetasit	e	huaj	
të	cilët	vuajnë	dënimin	e	burgimit	në	RM.	Gjatë	kësaj,	shkurtimisht	është	analizuar	
korniza	juridike	në	RM	lidhur	me	azilin	dhe	transferimin	e	personave	të	dënuar.

Njohuritë	më	të	rëndësishme	në	lidhje	me	nivelin	e	respektimit	të	të	drejtave	
të	shtetasve	të	huaj,	u	fituan	nga	hulumtimi	i	realizuar	në	ENP	“Idrizovë”,	që	i	përf-
shiu	të	burgosurit	shtetas	të	huaj	dhe	përfaqësuesit	e	personelit	të	burgut	të	cilët	
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1 Aktvendimi për përcaktim të personave të dënuar, të gjykuar dhe të personave të moshës së mitur 
në institucionet ndëshkuese – përmirësuese dhe në institucionet edukative - përmirësuese („Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 84/2008).

gjatë	punës	së	përditshme	janë	në	kontakt	me	këtë	kategori	të	burgosurve.	

Për	nevojat	e	hulumtimit	u	përpiluan	dy	pyetësor:	pyetësori	për	të	punësuarit	
në	ENP	“Idrizovë”,	i	cili	në	vete	përfshin	pyetje	të	hapura	dhe	pyetësori	për	të	bur-
gosurit	shtetas	të	huaj.

Pyetësori	për	 të	burgosurit	 shtetas	 të	huaj	është	 i	 strukturuar	ashtu	që	në	
pjesën	e	parë	janë	pozicionuara	pyetjet	që	kanë	të		bëjnë	me	të	dhënat	themelore,	
më	pas	pasojnë	pyetjet	që	kanë	të	bëjnë	me	të	drejtat	e	personave	të	dënuar	dhe	
pjesa	e	tretë	ka	të	bëjë	me	pyetjet	që	janë	në	lidhje	me	mundësinë	dhe	procedurën	
për	azil,	duke	pasur	parasysh	faktin	se	një	numër	i	konsiderueshëm	i	të	burgosurve	
shtetas	të	huaj	(gjithsej	13	prej	tyre)	janë	me	prejardhje	nga	shtetet	e	përfshira	nga	
kriza	e	refugjatëve.	Pyetësori	është	ofruar	në	Aneksin		e	kësaj	analize.

Në	periudhën	14	dhe	15	nëntor	2018,	u	realizua	vizita	në	ENP	“Idrizovë”	si	
institucion	 në	 të	 cilin	 në	 pajtim	me	 Aktvendimin	 për	 përcaktim	 të	 personave	 të	
dënuar,	personave	të	gjykuar	dhe	të	personave	të	moshës	së	mitur	në	institucionet1,		
ndëshkuese	–	përmirësuese	dhe	institucionet	edukative	–	përmirësuese	udhëzohen	
persona	të	gjinisë	mashkullore	dhe	femërore:	nënshtetas	të	huaj	dhe	personat	pa	
nënshtetësi.

Gjatë	 realizimit	 të	 vizitës	në	 këtë	 institucion,	 së	pari	 u	 realizua	 intervistimi	
me	të	punësuarit,	edhe	atë,	një	edukator	i	cili	punon	me	të	burgosurit	nënshtetas	
të	huaj	dhe	me	dy	nëpunës	të	policisë	së	burgut.	Më	pas,	u	realizuan	edhe	intervis-
timet	e	strukturuara	me	të	burgosurit	nënshtetas	të	huaj.

Realizmi	i	intervistave	të	strukturuara	me	të	burgosurit	nënshtetas	të	huaj	u	
mundësua	pa	mbikëqyrje	nga	ana	e	personelit	të	burgut.	Për	të	burgosurit	nënshte-
tas	të	huaj	nga	Afganistani,	Irani	dhe	nga	Sudani	u	siguruan	përkthyes	në	gjuhën	e	
tyre	amtare.	Për	 të	burgosurit	nënshtetas	 të	huaj,	gjuha	amtare	e	të	cilëve	është	
gjuha	shqipe,	të	cilët	janë	me	prejardhje	nga	Shqipëria	dhe	Kosova,	u	siguruan	py-
etësorë	në	gjuhën	shqipe,	kurse	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	nga	Serbia,	Kro-
acia	dhe	nga	Bullgaria	dhe	nga	shtetet	tjera	u	siguruan	pyetësorë	të	përkthyer	në	
gjuhën	e	tyre	amtare	ose	në	gjuhën	e	huaj.	Intervistat	me	të	burgosurit	nënshtetas	
të	huaj	i	udhëhoqi	ekipi	i	Avokatit	të	popullit	–	Mekanizmit	Kombëtarë	Parandalues	
(AP	–	MKP).
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Për	analizën	e	të	dhënave	u	shfrytëzua	metoda	e	analizës	së	përmbajtjes.	Të	
dhënat	 e	 tubuara	 empirike	 janë	 të	 interpretuara	me	qasjen	 spekulative	 dhe	 log-
jike	për	nivelin	e	respektimit	të	të	drejtave	të	nënshtetasve	të	huaj,	të	cilët	vuajnë	
dënimin	e	burgimit	në	Republikën	e	Maqedonisë.

Rezultatet	nga	ky	hulumtim	e	konfirmuan	hipotezën	kryesore,	përkatësisht	se	
nevojitet	avancimi	i	gjendjeve	të	pavolitshme	në	institucionin	në	të	cilin	të	njëjtit	e	
vuajnë	dënimin	e	burgimit,	si	dhe	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	përfaqësitë	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.
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2  Rregullat standarde minimale për veprim me të burgosurit, të miratuara në Kongresin e Parë të 
Kombeve të Bashkuara për parandalim të kriminalitetit dhe për trajtim të shkaktarëve të veprave pe-
nale, që u mbajt në Gjenevë në vitin 1955, dhe që është lejuar nga ana e Këshillit Ekonomik dhe So-
cial me rezolutat me  nr. 663 C (XXIV) më datën 31 korrik të vitit 1957 dhe me numër 2076 (LXII) 
më datën 13 maj të vitit 1977. („Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners“, Adopted 
by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 
held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C 
(XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977).

3  Rregullat standarde minimale për veprim me të burgosurit, të Kombeve të Bashkuara (Rregullat 
Nellson Mandella), Rezoluta e miratuar në Kuvendin e përgjithshëm më datën 17 dhjetor të vitit 
2015 [në raportin e komitetit të tretë (A/70/490)]. [United Nations Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules) Resolution adopted by the General Assembly 
on 17 December 2015 [on the report of the Third Committee (A/70/490)]. E qasshme më datën: 
17.4.2018. 

Rregullat	standarde	minimale	të	reviduara	për	veprim	me	të	burgosurit2	janë	
dokumenti	i	parë	me	të	cilin	garantohet	statusi	juridik	i	të	burgosurve.	Të	njëjtat	janë	
reviduara	gjatë	vitit	2015.	Rregullat	Nellson	Mandella,	Rregullat	standarde	minimale	
të	reviduara	për	veprim	me	të	burgosurit3	në	tërësi	kanë	të	bëjnë	edhe	me	të	bur-
gosurit	të	cilët	janë	shtetas	të	huaj.	Kur	bëhet	fjalë	për	këtë	kategori	të	burgosurve,	
në	pajtim	me	rregullin	62	të	MKP	(rregulli	38	para	revidimit),	në	veçanti	theksohet	
se:	 “të	 burgosurve	 që	 janë	 shtetas	 të	 huaj	 duhet	 tu	 lejohen	mjete	 racionale	 për	
komunikim	me	përfaqësuesit	diplomatik	dhe	konsularë	të	shtetit	nënshtetas	të	cilit	
janë	 të	njëjtit”.	Më	 tutje,	 “të	burgosurve	 të	cilët	 janë	shtetas	 të	 shteteve	që	nuk	

    1.  DOKUMENTET DHE STANDARDET NDËRKOMBËTARE

PJESA E PARË
ANALIZA E KORNIZËS JURIDIKE

1.1	 Rregullat	Nellson	Mandella,	Rregullat	standarde	minimale	të	revidu-
ara	për	veprim	me	të	burgosurit	(RNM,	SMRVB)
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Këshilli	i	Evropës	gjatë	përpjekjeve	për	zbatim	të	denjë	dhe	formimin	e	kon-
ceptit	 për	mbrojtjen	 dhe	 realizimin	 e	 të	 drejtave	 dhe	 lirive	 të	 garantuara	 dhe	 të	
përcaktuara	me	Konventën	e	Evropës	për	të	drejtat	e	njeriut4,	 	duke	e	respektuar	
qëndrimin	e	Kombeve	të	Bashkuara	përmes	miratimit	të	dokumenteve	për	garan-
timin	dhe	realizimin	e	të	drejtave	dhe	lirive	të	garantuara,	në	veçanti	të	Rregullave	
standarde	minimale	të	OKB-së	për	të	burgosurit	dhe	Përmbledhjen	e	rregullave	min-
imale	për	mbrojtjen	e	personave	të	dënuar	dhe	të	privuar	nga	 lirua	që	 i	përkasin	
moshës	 së	mitur,	 solli	 një	 dokument	 shumë	 të	 rëndësishëm	 i	 njohur	 si	 Rregullat	
Evropiane	të	burgjeve5.	Në	vitin	2006	është	miratuar	Rekomandimi		Rec	(2006)2	nga	
ana	e	Komitetit	të	ministrave	të	shteteve	anëtare	të	Këshillit	të	Evropës	në	lidhje	me	
Rregullat	Evropiane	të	burgjeve6. 

1.2	 Rregullat	Evropiane	të	burgjeve

posedojnë	përfaqësi	diplomatike	ose	konsulare,	ose	të	cilët	janë	refugjatë	ose	per-
sona	pa	shtetësi,	duhet	tu	lejohen	mjete	të	njëjta	të	komunikimit	me	përfaqësuesit	
diplomatik	të	shtetit	i	cili	 i	mbron	interesat	e	tyre	ose	cilido	organ	kombëtarë	ose	
ndërkombëtarë,	detyra	e	të	cilit	është	ti	mbroj	këta	persona.“	

Në	lidhje	me	të	drejtat	e	të	burgosurve,	marrë	në	përgjithësi,	RNM,	SMRVB	
përfshijnë	dispozita	për	akomodimin	e	të	burgosurve,	për	higjienën	personale,	rro-
bat	 dhe	për	mbulesat	 e	 shtretërve,	 ushqimin,	 ushtrimet	dhe	 sportin,	 për	 shërbi-
met	mjekësore,	për	disiplinën	dhe	dënimin,	për	mjetet	e	detyrimit,	për	informimin	
dhe	për	të	drejtën	e	ankesave	nga	ana	e	të	burgosurve,	për	kontaktet	me	botën	e	
jashtme,	për	shfrytëzimin	e	bibliotekës,	për	të	drejtat	fetare.	

4  E miratuar nga ana e Këshillit të Evropës në vitin 1950.(Council оf Europe, The European Conven-
tion on Human Rights, ROME 4 November 1950and its Five Protocols: Paris 20 March 1952, Stras-
bourg 6 May 1963, Strasbourg 6 May 1963, Strasbourg 16 September 1963, Strasbourg 20 January 
1966).

5  Council of Europe, European Prison Rules, Recommendation No. R(87)3, adopted by the Com-
mittee of Ministersof the Council of Europe on 12 February 1987and explanatory memorandum 
Strasbourg 1987.

6  Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation Rec (2006)2 of the Committee of 
Ministers to member states on the European Prison Rules1 (Adopted by the Committee of Ministers 
on 11 January 2006 at the 952nd meeting of the Ministers’ Deputies).
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7  Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation CM/Rec(2012)12 of the Committee 
of Ministers to member States concerning foreign prisoners (Adopted by the Committee of Ministers 
on 10 October 2012 at the 1152nd meeting of the Ministers’ Deputies).

Njësoj	si	RNM	SMRVB	,	ashtu	edhe	rregullat	e	përfshira	në	Rregullat	Evropi-
ane	të	burgjeve,	në	tërësi	kanë	të	bëjnë	edhe	me	të	burgosurit	shtetas	të	huaj.

Në	rregullin	e	posaçëm,	rregulli	37.1-37.5,	theksohen	specifikat	e	caktuara	që	
kanë	të	bëjnë	me	të	burgosurit	që	janë	shtetas	të	huaj.	Ashtu	që,	“Të	burgosurit	që	
janë	shtetas	të	huaj,	pa	prolongime,	duhet	të	njoftohen	për	të	drejtën	e	tyre	që	të	
kërkojnë	që	tu	mundësohet	kontakti	dhe	komunikimi	me	përfaqësuesin	diplomatik	
ose	konsularë	 të	shtetit	 të	 tyre.	Të	burgosurit	 të	cilët	 janë	shtetas	 të	shteteve	pa	
përfaqësi	diplomatike	ose	konsulare,	refugjatët	ose	personat	pa	shtetësi,	duhet	të	
gëzojnë	mundësi	të	tilla	të	ngjashme	për	të	realizuar	komunikimin	me	përfaqësuesit	
diplomatik	të	shtetit	i	cili	kujdeset	për	interesat	e	tyre	ose	me	organet	vendore	ose	
ndërkombëtare,	 që	 janë	 të	detyruar	që	 tu	 shërbejnë	 interesave	 të	personave	në	
gjendje	të	tillë.	Me	qëllim	të	mbrojtjes	së	interesave	të	nënshtetasve	të	huaj	që	gjen-
den	në	burgje	dhe	të	cilët	kanë	nevoja	të	posaçme,	drejtoria	e	burgut	është	e	de-
tyruar	që	të	bashkëpunojë	në	tërësi	me	nëpunësit	diplomatik	ose	konsularë	të	cilët	i	
përfaqësojnë	të	burgosurit.	Të	burgosurit	nënshtetas	të	huaj,	duhet	të	njoftohen	me	
informacionet	në	lidhje	me	ndonjë	ndihmë	konkrete	juridike.	Të	burgosurit	që	janë	
shtetas	të	huaj,	duhet	të	njoftohen	me	mundësinë	që	të	kërkojnë	që	të	transferohen	
me	qëllim	që	dënimin	e	burgimit	ta	vuajnë	në	ndonjë	shtet	tjetër.“

Duke	pasur	parasysh	numrin	e	madh	të	burgosurve	shtetas	të	huaj	në	insti-
tucionet	 ndëshkuese	 –	 përmirësuese	 në	 shtetet	 anëtare	 të	 Bashkimit	 Evropiane,	
Komiteti	i	ministrave	të	Këshillit	të	Evropës,	në	vitin	2012	e	miratoi	Rekomandimin	
(2012)12	që	ka	të	bëjë	me	të	burgosurit	nënshtetas	të	huaj.	

Në	Rekomandimin	theksohet	se	bëhet	fjalë	për	kategorinë	e	të	burgosurve	të	
cilët	ballafaqohen	me	vështirësitë	për	shkak	të	dallimeve	gjuhësore,	kulturore,	dal-
limet	e	zakoneve	dhe	religjionit	si	dhe	për	shkak	të	mungesës	së	lidhjeve	familjare	
dhe	të	kontakteve	me	botën	e	jashtme.	Prej	këtu,	nevojitet	që	të	ndërmerren	masa	
me	qëllim	të	zbutjes	së	mundësisë	për	izolimin	e	të	burgosurve	shtetas	të	huaj	dhe	

1.3	 Rekomandimi	CM/Rec	(2012)12	që	ka	të	bëjë		me	të	burgosurit	
shtetas	të	huaj	7
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me	qëllim	të	lehtësimit	të	trajtimit	të	tyre	me		qëllim	të	ri	integrimit	të	tyre	social;	
dhe	trajtimi	i	tillë	duhet	ti	marrë	parasysh	edhe	nevojat	e	posaçme	të	burgosurve	
nënshtetas	të	huaj,	të	cilat	pasojnë	nga	fakti	se	të	njëjtit	janë	të	burgosur	në	shtetin	
në	të	cilin	të	njëjtit	nuk	janë	as	nënshtetas	e	as	rezident,	me	qëllim	që	atyre	tu	ofro-
hen	mundësi	të	njëjta	sikur	edhe	të	burgosurve	të	tjerë.

Aneksi	i	Rekomandimit	CM/Rec(2012)12	përfshin	tetë	pjesë	që	kanë	të	bëjnë	
me:	përkufizimet	dhe	përfshirjen	(pjesa	e	parë);	parimet	themelore	(pjesa	e	dytë);	
paraburgimi	(pjesa	e	tretë),;	dënimi	(pjesa	e	katër);	kushtet	në	suaza	të	burgut	(pje-
sa	e	pestë)	 (ka	 të	bëjë	me:	pranimin,	klasifikimin,	akomodimin,	higjienën,	 rrobat,	
ushqimin,	këshillat	dhe	ndihmën	juridike,	kontaktet	me	botën	e	jashtme,	kontaktet	
me	përfaqësitë	konsulare,	regjimin	e	burgjeve,	angazhimin	punues,	ushtrimet	dhe	
rekreacionin,	aspektin	e	arsimimit	dhe	trajnimet,	lirinë	e	shprehjes	dhe	praktikimit	
fetarë,	shëndetin,	rendin	e	mirëfilltë,	sigurinë,	gratë	me	foshnje);	lirimin	nga	insti-
tucioni	 ndëshkues	–	përmirësues	 (pjesa	e	 gjashtë),	 (mundësitë	për	 lirim	 të	para-
kohshëm	dhe	lirimin	nga	institucioni);	personeli	i	cili	punon	me	të	burgosurit	shtetas	
të	huaj	 (zgjedhja,	 trajnimi,	 specializimi)	 (pjesa	e	 shtatë);	dhe	evalvimi	 i	politikave	
(pjesa	e	tetë).

Rekomandimet	në	veçanti	janë	të	analizuara	më	tutje	në	tekstin	vijues.	

Në	pajtim	me	nenin	1	а.	dhe	1	е.	të	Rekomandimit,	person	shtetas	i	huaj	është	
çdo	person	i	cili	nuk	posedon	nënshtetësi	dhe	i	cili	nuk	konsiderohet	si	rezident	në	
shtetin	në	të	cilin	ai	ose	ajo	gjenden;	kurse	i	burgosuri	nënshtetas	i	huaj	është	çdo	
person	i	cili	gjendet	në	burg,	nënshtetasi	i	huaj	i	dyshuar	ose	kryes	i	veprës	penale,	
shtetas	i	huaj	i	cili	është	i	arrestuar	në	ndonjë	vend	tjetër.

Ky	rekomandim	ka	të	bëjë	me	të	burgosurit	shtetas	të	huaj	dhe	me	personat	
tjerë	shtetas	të	huaj	të	cilët	nuk	gjenden	në	burg,	por	të	cilët	janë	lëndë	e	procedurës	
penale	dhe	lëndë	e	sanksioneve	dhe	masave	penale	si	dhe	lëndë	e	sanksioneve	dhe	
masave	me	të	cilët	të	njëjtit	mund	të	privohen	nga	liria	(neni	2	i	Rekomandimit).

Parimet	themelore	të	dhëna	në	kapitullin	II.	të	Rekomandimit,	parashikojnë	
që	të	burgosurit	shtetas	të	huaj	të	trajtohen	me	respektimin	e	të	drejtave	të	tyre	të	
njeriut	dhe	me	vëmendje	meritore	për	situatën	e	tyre	të	posaçme	dhe	të	nevojave	
të	tyre	individuale	(neni	3).	

Këta	persona	të	mos	dënohen	me	dënime	me	burgim	në	bazë	të	statusit	të	
tyre	(neni	5).	Gjithashtu,	edhe	për	të	njëjtit	të	vlejnë	rregullat	e	njëjta	sikur	edhe	për	
personat	tjerë,	të	gëzojnë	të	drejtën	për	lirim	të	parakohshëm	(neni	6).
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Në	veçanti	 theksohet	marrja	e	masave	pozitive	që	 të	evitohet	diskriminimi	
dhe	të	adresohen	problemet	specifike	me	të	cilat	shtetasit	e	huaj	mund	të	balla-
faqohen	deri	sa	qëndrojnë	në	burg,	gjatë	transferimit	dhe	pas	lirimit	të	tyre	(neni	7).

Më	pas,	theksohet	se	të	burgosurve	shtetas	të	huaj	të	cilët	kërkojnë,	duhet	
tu	sigurohet	qasja	përkatëse	deri	te	mundësitë	për	interpretim	dhe	përkthim	si	dhe	
mundësia	që	të	mësojnë	gjuhën	e	cila	atyre	do	tu	mundësojë	që	të	komunikojnë	në	
mënyrë	më	efikase	(neni	8).

Duhet	të	sigurohen	resurse	të	mjaftueshme	për	ballafaqim	efektiv	me	situ-
atën	 konkrete	 dhe	me	nevojat	 specifike	 të	 burgosurve	 shtetas	 të	 huaj	 (neni	 11).	
Kurse	personeli	 i	detyruar	për	të	burgosurit	shtetas	të	huaj,	duhet	ti	nënshtrohet	
trajnimeve	përkatëse		(neni	12).

Gjatë	përcaktimit	të	dënimit	me	burgim	duhet	të	merret	parasysh	edhe	Re-
komandimi	

Rec	(92)	17	në	lidhje	me	konsistencën	e	dënimit	(neni	14)8.	Edhe	për	kryesit	e	
veprave	penale		shtetas	të	huaj,	njësoj	sikur	edhe	për	kryesit	e	veprave	penale	nga	
vendi,	të	shqyrtohet	mundësia	që	atyre	tu	shqiptohen	sanksionet	jashtë	institucio-
nale.	

Gjatë	pranimit		dhe	gjatë	kohës	së	vuajtjes	së	dënimit	me	burgim,	të	burgo-
surve	shtetas	të	huaj,	duhet	tu	ofrohen	informacione	në	gjuhën	të	cilët	e	kuptojnë	
të	njëjtit,	dhe	në	lidhje	me:	a)	të	drejtat	dhe	obligimet	e	tyre	si	të	burgosur,	duke	i	
përfshirë	këtu	edhe	kontaktet	me	përfaqësuesit	e	tyre	konsularë;	b)	karakteristikat	
kryesore	 të	 regjimit	 të	burgut	dhe	dispozitat	 interne;	 c)	 rregullat	dhe	procedurat	
për	parashtrimin	e	kërkesave	dhe	ankesave;	dhe	ç)	të	drejtat	e	tyre	për	këshilla	dhe	
ndihmë	juridike.	Menjëherë	pas	pranimit,	autoritetet	e	burgut	duhet	tu	ndihmojnë	
të	burgosurve	shtetas	të	huaj	që	familjet	e	tyre	ti	njoftojnë	në	lidhje	me	burgosjen	
e	tyre,	ti	kontaktojnë	këshilltarët	juridik,	përfaqësuesit	konsularë	dhe	personat	tjerë	
ose	organizatat	kompetente	për	 tu	ndihmuar	atyre.	Dhe,	 sa	më	shpejtë	që	është	
e	mundur,	pas	pranimit	të	tyre,	në	gjuhën	të	cilën	ata	e	kuptojnë,	gojarisht	ose	në	
trajtë	të	shkruar,	duhet	tu	përcillen	informacionet	për	mundësitë	për	transferimin	
ndërkombëtarë	të	tyre	(neni	15).

Në	lidhje	me	përcaktimin	e	tyre,	duhet	të	merret	parasysh	nevoja	për	zbutjen	
e	izolimit	potencial	të	tyre	dhe	të	lehtësohet	kontakti	i	tyre	me	botën	e	jashtme.	Nëse	

8  Recommendation Rec(92)17 concerning consistency in sentencing. https://www.barobirlik.org.tr/
dosyalar/duyurular/hsykkanunteklifi/recR(92)17e.pdf. E qasshme më datën: 8.12.2018.
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ekziston	mundësia,	të	shqyrtohen	edhe	mundësitë	për	akomodimin	e	të	burgosurve	
nënshtetas	të	huaj	në	burgjet	që	gjendjen	në	afërsi	të	objekteve	transportuese	të	
cilët	do	tu	mundësojnë	familjeve	të	tyre	që	ti	vizitojnë	dhe	të	përcaktohen	në	burg-
jet	ku	gjenden	edhe	të	burgosur	të	tjerë	të	kombësisë	së	tyre,	me	kulturë	dhe	relig-
jion	të	njëjtë	ose	të	burgosur	që	flasin	në	gjuhën	e	tyre	(neni	16).	

Higjiena,	në	veçanti	objektet	sanitare	dhe	higjienike,	sa	është	e	mundur	më	
shumë	duhet	ti	plotësojnë	preferencat	kulturore	dhe	religjioze	të	burgosurve	nën-
shtetas	të	huaj,	gjatë	kësaj	duhet	të	respektohen	standardet	përkatëse	mjekësore	
(neni	18)	dhe	tu	mundësohet	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	që	të	mbajnë	rrobat	
të	cilat	i	reflektojnë	traditat	e	tyre	kulturore	dhe	fetare	(neni	19).	Ushqimi,	gjithashtu	
duhet	ti	respektojë	preferencat	kulturore	dhe	fetare	të	personave	të	burgosur	(neni	
20).

Vëmendje	të	posaçme,	Rekomandimi	i	kushton	të	drejtës	së	personave	të	bur-
gosur	që	ata	të	informohen	në	gjuhën	të	cilën	e	kuptojnë,	kurse	për	të	drejtën	për	
këshilla	juridike	për	çështjet	të	cilat	ndikojnë	mbi	burgosjen	dhe	statusin	e	tyre,	për	
ndihmën	e	mundshme	juridike	dhe	qasjen	deri	te	e	drejta	e	tillë	(neni	21).	

Në	lidhje	me	kontaktin	me	botën	e	jashtme,	rekomandohet	ndihma	me	qëllim	
të	 realizimit	 të	 kontaktit	me	 familjen	dhe	miqtë,	 përfaqësuesit	 konsularë,	 proba-
cionin	dhe	me	agjencitë	në	suaza	të	bashkësive	dhe	vullnetarëve.

Të	 burgosurve	 nënshtetas	 të	 huaj	 që	 janë	 në	 gjendje	 të	 varfër,	 duhet	 tu	
ndihmohet	 në	 drejtim	 të	 mbulimit	 të	 shpenzimeve	 për	 komunikim	 me	 botën	 e	
jashtme.	Me	qëllim	që	të	optimizohet	kontakti,	vizitat	e	të	burgosurve	nënshtetas	
të	huaj	nga	anëtarët	e	familjeve	të	tyre	të	cilët	jetojnë	në	shtetet	e	huaja,	duhet	të	
organizohen	në	mënyrë	fleksibile,	masë	kjo	e	cila	në	vete	mund	të	përfshijë	edhe	
mundësinë	që	të	burgosurve	tu	mundësohet	që	ti	kombinojnë	të	drejtat	e	tyre	në	
lidhje	me	vizitat.	Më	tutje,	duhet	të	ndërmerren	masat	e	posaçme	që	ata	të	nxiten	
dhe	tu	mundësohet	të	burgosurve	shtetas	të	huaj	ti	mirëmbajnë	kontaktet	e	rregull-
ta	me	fëmijët	e	tyre	(neni	22).

Të	burgosurve	shtetas	të	huaj	duhet	tu	lejohet	që	me	rregull	të	informohen	
përmes	gazetave,	edicioneve	periodike	ose	përmes	publikimeve	të	tjera	në	gjuhën	
të	cilën	e	kuptojnë	të	njëjtit,	tu	mundësohet	qasja	deri	te	transmetimet	radio	dhe	
televizive	ose	përmes	formave	të	tjera	të	komunikimit	në	gjuhën	të	cilën	e	kuptojnë	
të	njëjtit	(neni	23).

Në	veçanti	theksohet	rëndësia	e	realizimit	të	kontaktit	me	përfaqësuesit	kon-
sularë.	Të	burgosurit	shtetas	të	huaj	të	cilët	nuk	kanë	përfaqësitë	konsulare	në	shte-
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tin	ku	gjenden,	gëzojnë	 të	drejtën	e	kontakteve	 të	 rregullta	edhe	 te	objektet	me	
qëllim	që	të	realizojnë	komunikimet	me	përfaqësuesit	e	shtetit	i	cili	i	merr	përsipër	
interesat	e	tyre.	Të	burgosurit	nënshtetas	të	huaj	të	cilët	janë	refugjatë,	kërkuesit	e	
azilit	ose	personat	pa	shtetësi,	gëzojnë	të	drejtën	që	të	komunikojnë	me	përfaqë-
suesit	e	pushteteve	kombëtare	ose	ndërkombëtare,	që	kanë	për	detyrë	tu	shërbejnë	
interesave	të	burgosurve	të	tillë	(neni	24).

Autoritetet	zyrtare	të	burgut	duhet	ti	informojnë	të	burgosurit	shtetas	të	huaj	
për	të	drejtën	e	tyre	që	të	kërkojnë	të	realizojnë	kontaktet	me	përfaqësuesit	kon-
sularë	të	tyre	ose	me	përfaqësuesit	e	organeve	kombëtare	ose	ndërkombëtare,	që	
kanë	për	detyrë	tu	shërbejnë	interesave	të	burgosurve	të	tillë,	por	edhe	ti	informo-
jnë	përfaqësuesit	konsularë	për	shtetasit	e	tyre	që	gjenden	në	burg	(neni	25).

Të	 burgosurve	 nënshtetas	 të	 huaj,	 duhet	 tu	 sigurohet	 angazhimi	 përkatës	
punues	(neni	27),	sporti	dhe	rekreacioni	(neni	28),	arsimimi	dhe	aftësimi	profesional	
(neni	29),	 liria	e	 shprehjes	dhe	praktikimit	 fetarë	 (neni	30),	e	drejta	për	mbrojtje	
shëndetësore	(neni	31),	të	parandalohet	vetë	lëndimi	dhe	vetë	vrasjet,	të	ofrohet	
rendi	dhe	siguria	e	të	burgosurve	shtetas	të	huaj	(neni	32).

Rekomandimi	përfshin	edhe	dispozitat	e	posaçme	për	të	burgosurit	shtetas	të	
huaj	që	i	përkasin	gjinisë	femërore	dhe	për	fëmijët	e	vegjël	të	tyre	(neni	33	dhe	34).

Në	një	kapitull	 të	posaçëm,	 janë	 të	 theksuara	edhe	dispozitat	për	 lirimin	e	
të	burgosurve	shtetas	të	huaj.	Përgatitja	për	lirimin	e	të	burgosurve	shtetas	të	huaj	
duhet	të	fillojë	në	kohën	dhe	në	mënyrën	me	të	cilën	do	të	lehtësohet	ri	integrimi	i	
tyre	në	shoqëri	(neni	35).

Pavarësisht	nga	fakti	se	vallë	pas	lirimit,	personi	do	të	mbetet	në	shtet	ose	do	
të	dëbohet,	ose	i	njëjti	do	të	transferohet	në	ndonjë	shtet	tjetër,	organet	përkatëse	
duhet	tu	ofrojnë	atyre	ndihmën	përkatëse	(neni	35).

Të	burgosurve	shtetas	të	huaj,	si	dhe	të	burgosurve	të	tjerë,	duhet	tu	mundëso-
het	lirimi	i	parakohshëm	menjëherë	pasi	të	përmbushen	kushtet	dhe	nuk	duhet	të	
lejohet	diskriminimi	në	këtë	aspekt	(neni	36).

Gjatë	lirimit	nga	burgu,	me	qëllim	që	tu	ndihmohet	të	burgosurve	nënshtetas	
të	huaj	që	të	ri	kthehen	në	shoqëri,	do	të	ndërmerren	masat	praktike	që	të	sigurohen	
dokumentet	përkatëse	dhe	dokumentet	për	identifikim	dhe	ofrim	të	ndihmës	gjatë	
udhëtimit,	kurse	përfaqësuesit	konsularë	do	tu	ndihmojnë	në	këtë	drejtim	(neni	37).

Kapitulli	i	shtatë	përfshin	dispozitat	për	personat	të	cilët	punojnë	me	të	bur-
gosurit	nënshtetasit	e	huaj.	Të	njëjtit	duhet	të	zgjidhen	sipas	kritereve	të	cilat	përf-
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shijnë	senzibilitetin	kulturorë,	aftësitë	për	interaksion	dhe	veçoritë	gjuhësore,	dhe	
të	trajnohen	në	mënyrë	përkatëse	(neni	38	dhe	39).	

Në	kapitullin	e	fundit	theksohet	se	autoritetet	me	rregull	i	vlerësojnë	politikat	
e	tyre	për	veprim	me	të	dyshuarit	dhe	kryesit	e	veprave	penale	shtetas	të	huaj	në	
bazë	të	hulumtimeve	të	konfirmuara	në	mënyrë	shkencore	dhe	i	revidojnë	të	njëjtit	
atje	ku	një	gjë	e	tillë	është	përkatëse	(neni	41).
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Pozita	 e	 personit	 të	 dënuar	 gjatë	 kohës	 së	 vuajtjes	 së	 dënimit	me	 burgim	
mund	të	shqyrtohet	përmes	të	drejtave	të	përkufizuara,	detyrimeve	dhe	përgjegjë-
sive disiplinore.

Sistemet	 bashkëkohore	 penitenciare,	 sikur	 edhe	 sistemi	 ynë,	 personave	 të	
dënuar	me	ligj	u	garanton	të	drejtat	të	cilat	nuk	guxon	të	shkelen	dhe	në	të	njëjtën	
kohë	atyre	u	përcaktohen	edhe	obligimet,	përmbushja	e	të	cilëve	nuk	e	degradon	
personalitetin	e	tyre.

Kur	liria	e	personit	është	e	kufizuar,	me	siguri	askush	nuk	mund	të	flas	për	“të	
drejtat”,	por	duhet	të	garantohet	“statusi	juridik”	i	personit	të	dënuar.

Ligji	 për	 përmbarim	 të	 sanksioneve,	 këtë	 gjë	 e	 rregullon	 në	 suaza	 të	 dis-
pozitave	 të	përgjithshme,	dhe	nuk	përfshin	nën	titullin:	 “Statusi	 juridik	 i	personit	
të	dënuar”	me	sistematizim	të	posaçëm	të	të	drejtave	të	garantuara.	Përkatësisht,	
në	kapitullin	e	posaçëm	të	titulluar	si:	“Pozita	e	personave	të	dënuar”	në	kapitullin	
njëzetenjë	rregullohen	çështjet	në	lidhje	me	klasifikimin	e	personave	të	dënuar	(neni	
101),	akomodimi	(neni	102	–	104),	rrobat	dhe	mbulesat	e	shtratit	(neni	105	–	107),	
higjiena	personale	 (neni	108),	ushqimi	 (neni	109	–	110),	pushimi	 (neni	111-112),	
angazhimi	punues	(neni	113	–	122),	sigurimi	pensional	(neni	123),	mbrojtja	shënde-
tësore	(neni	124-134),	arsimimi	(neni	135	–	137),	aktivitetet	e	lira,	sporti	dhe	rekrea-

   2.  KORNIZA JURIDIKE KOMBËTARE PËR MBROJTJEN E TË DRE-
JTAVE TË SHTETASVE TË HUAJ TË CILËT VUAJNË DËNIMIN E 
BURGIMIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

2.1	 Ligji	për	përmbarim	të	sanksioneve9

9  Ligji për përmbarim të sanksioneve („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 2/2006; 
57/2010; 170/2013, 43/2014, 166/2014, 33/2015, 98/2015 dhe 11/2016, 21/2018).
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10  Ligji për bashkëpunim ndërkombëtarë në materien penale, (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqe-
donisë” numër. 124/2010), neni 92-96; Konventa për transferim të personave të dënuar, Strasburg, 
21 mars viti 1983 (Convention on the Transfer of Sentenced Persons, European Treaty Series, 1983 
(ЕТS No. 112); Protokolli plotësues i Konventës për transferim të personave të dënuar, Strazbur, 
18.XII. viti 1997 - (Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons, 
Strasbourg, 18.XII.1997)( ETS No. 167); Rekomandimi numër. (84) 12 që ka të bëjë me të burgo-
surit nënshtetas të huaj (Rec. R (84) 12 concerning foreign prisoners) Për nënshtetasit e huaj dhe 
për personat pa nënshtetësi, shih rregullin numër. 37.1-37.5 REB.

cioni	i	personave	të	dënuar	(138	–	139),	puna	edukative	me	personat	e	dënuar	(neni	
140),	plotësimi	i	nevojave	fetare	(neni	141),	kontaktet	me	botën	e	jashtme	përmes	
shkëmbimit	të	shkresave,	telefonimit,	vizitave	dhe	pranimit	të	dërgesave	(neni	142	–	
151),	lidhja	e	martesës	nga	ana	e	personave	të	dënuar	(neni	152),	favoret	(neni	153	
–	153	b),	zhvendosja	e	të	burgosurve	(progresimi,	ri	progresimi	dhe	zhvendosja	e	
personave	të	dënuar)	(neni	154	–	157),	ndërprerja	e	vuajtjes	së	dënimit	(neni	158	–	
162),	raporti	i	nëpunësve	të	burgut	me	personat	e	dënuar	(neni	163	–	165),	mbrojtja	
e	personave	të	dënuar	me	shfrytëzimin	e	mjeteve	juridike	për	mbrojtje	(këshillat	ju-
ridike	dhe	mjetet	juridike	të	personave	të	dënuar,	ankesa	e	personave	të	dënuar	deri	
te	trupat	dhe	organet	ndërkombëtare)	(neni	166	–	174)	si	dhe	mbrojtja	e	të	drejtave	
të	bashkëpunëtorëve	të	drejtësisë	(neni	175),	përgjegjësia	disiplinore	e	personave	
të	dënuar	dhe	përgjegjësia	materiale	e	personave	të	dënuar	(neni	176	–	185	LPS).

Ky	është	njëri	prej	kapitujve	më	të	 rëndësishëm	të	Ligjit,	meqenëse	 i	njëjti	
parashikon	mjetet	dhe	metodat	me	të	cilat	do	të	sigurohet	trajtimi	i	të	burgosurve,	
me	qëllim	që	të	arrihet	procesi	i	ri	socializmit	të	tyre	si	qëllim	kryesorë	i	përmbarimit	
të	dënimit	me	burgim.	Në	këtë	kapitull,	me	rëndësi	të	madhe	janë	dispozitat	me	të	
cilat	personave	të	dënuar	u	ofrojnë	qasjen	deri	te	mjete	ligjore	për	mbrojtjen	e	të	
drejtave	të	tyre.	Me	këto	dispozita,	në	mënyrë	esenciale	ndryshon	raporti	në	mes	
të	punësuarve	(sistemi	formal	i	institucionit)	dhe	personave	të	dënuar,	dhe	krijohen	
raporte	në	të	cilat	të	njëjtit	shfaqen	si	palë	të	barabarta.

Në	këto	dispozita,	LPS	në	tërësi	i	inkorporon	standardet	për	veprim	me	per-
sonat	e	dënuar,	të	paraparë	me	RNM	SMRVB	dhe	REB.

Për	nga	aspekti	i	të	burgosurve	që	janë	shtetas	të	huaj,	vlejnë	po	të	njëjtat	
dispozita	sikur	edhe	për	të	burgosurit	e	tjerë.	Vetëm	në	nenin	23	është	paraparë	se	
në	institucionet	e	llojit	të	mbyllur,	themelohen	seksione	të	posaçme	për	personat	
e	dënuar	nënshtetas	të	huaj	dhe	për	personat	pa	nënshtetësi.	Gjatë	përmbarimit	
të	dënimit	me	burgim,	për	këta	persona	zbatohen	dokumentet	ndërkombëtare	që	
kanë	të	bëjnë	me	vuajtjen	e	dënimit	me	burgim	për	këtë	kategori	të	personave	të	
dënuar10. 
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Më	tute,	në	nenin	146,	thuhet	se:	“Nëse	dënohet	nënshtetasi	i	huaj,	personi	
pa	nënshtetësi	ose	refugjati,	përfaqësuesi	konsularë	i	shtetit	të	tij	ose	i	shtetit	i	cili	
mbron	interesat	e	tij,	mund	ta	vizitojnë	personin	e	dënuar	në	pajtim	me	rregullat	e	
së	drejtës	ndërkombëtare,	nën	kushte	të	reciprocitetit.

Përfaqësuesi	konsularë	është	i	detyruar	që	më	parë	të	paralajmërohet	dhe	të	
caktoj	vizitën	në	institucionin	në	të	cilin	personi	e	vuan	dënimin	e	burgimit.“

Megjithatë,	në	praktikë	ekziston	diskrepancë	në	mes	pozitës	së	të	burgosurve				
“de	jure”	dhe	“de	facto”.	Gjendja	e	tillë	mund	të	shqyrtohet	edhe	përmes	raporteve	
të	AP	dhe	të	MKP11. 

Ashtu	që,	në	raportet	vjetore	të	AP,		njësoj	si	dhe	në	raportet	e	MPN,	me	vite	
të	tëra	dhe	në	veçanti	në	raportet	e	përpiluara	për	periudhën	raportuese	të	fundit	
të	vitit	2017,	theksohet	fakti	se	kushtet	në	të	gjitha	ENP	dhe	në	veçanti	në	ENP	“Id-
rizovë”,	si	një	institucion	me	interes	më	të	veçantë	për	këtë	hulumtim,	janë	nën	stan-
dardet	e	përcaktuara	minimale.	Kryesisht,	vërejtjet	kanë	të	bëjnë	me	problemin	e	
mbi	ngarkimit	numerik,	që	më	pas	gjeneron	edhe	probleme	të	tjera,	siç	janë	kushte	
të	pavolitshme	për	akomodim,	për	ushqim,	për	mirëmbajtjen	e	higjienës	personale,	
më	pas	edhe	kushtet	e	pavolitshme	sanitare,	që	janë	nën	standardet	e	përcaktuara	
minimale.	AP	–	MPN	me	vite	të	tëra	në	raportet	e	veta	i	thekson	dhe	jep	rekoman-
dime	për	marrjen	e	detyrueshme	dhe	urgjente	të	masave	për	tejkalimin	e	gjendjeve	
të	tilla	 si	 dhe	krijimin	e	 kushteve	më	 të	volitshme	për	qëndrimin	e	personave	 të	
dënuar,	edhe	pse	në	praktikë	këto	rekomandime	nuk	janë	zbatuar.	Si	problem	seri-
oz	paraqitet	edhe	mbrojtja	shëndetësore	e	të	burgosurve,	përkatësisht	kushtet	jo	
përkatëse	në	ambulancat	e	burgjeve,	furnizimi	i	pa	mjaftueshëm	me	inventarin	dhe	
aparatet	mjekësore,	mungesa	e	medikamenteve	dhe	numri	i	pamjaftueshëm	i	per-
sonelit	shëndetësorë	dhe	mjekësorë.	Më	pas,	si	problem	shfaqet	edhe	mos	realizimi	
i	trajtimit	të	personave	të	burgosur	në	drejtim	të	ri	socializimit	të	tyre,	përkatësisht	
nuk	po	 realizohet	procesi	arsimor	e	as	përsosja	profesionale,	puna	edukative	me	
personat	e	dënuar,	angazhimi	punues	e	as	organizimi	efikas	i	kohës	së	lirë	të	tyre12. 

Përmbarimi	i	sanksioneve	përfshin	edhe	disa	forma	të	mbikëqyrjes	mbi	punën	
e	institucioneve.	Forma	themelore	e	mbikëqyrjes	është	mbikëqyrja	gjyqësore	gjatë	

11  Avokati i popullit i Republikës së Maqedonisë, Raportet vjetore (1997-2017) (http://ombudsman.
mk/MK/predmetno_rabotenje/godishni_izveshtai.aspx).

12  Avokati i popullit i Republikës së Maqedonisë, Raport vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, 
avancimit dhe mbrojtjes së të drejtave dhe të lirive të njeriut (2017), Shkup, mars viti 2018. http://
ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2018/NPM%20Godisen%20izvestaj-2017.pdf. E qa-
sshme më datën: 10.12.2018.
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përmbarimit	të	sanksioneve	dhe	një	gjë	e	tillë	i	është	besuar	Gjykatësit	për	përm-
barim	të	sanksioneve	(neni	78-81	LPS).	Si	formë	vijuese	e	mbikëqyrjes	dhe	e	kontrol-
limit	është	mbikëqyrja	profesionale	–	instruktive	gjatë	përmbarimit	të	sanksioneve,	
gjë	që	i	besohet	Ministrisë	për	drejtësi,	përmes	Drejtorisë	për	përmbarim	të	sank-
sioneve	si	organ	në	përbërjen	e	Ministrisë	për	drejtësi	(neni	77	LPS).	LPS	parashikon	
mbikëqyrjen	gjatë	përmbarimit	të	sanksioneve	nga	ana	e	Komisionit	shtetërorë	për	
realizimin	e	mbikëqyrjes,	të	formuar	nga	Qeveria	(neni	82	LPS),	por	ky	komision	nuk	
funksionon13. 

Me	një	rëndësi	jo	të	vogël	në	drejtim	të	mbrojtjes	së	të	drejtave	të	personave	
të	 dënuar	 janë	 edhe	 vizitat	 parandaluese	 të	 cilat	 i	 realizon	 Komiteti	 i	 Këshillit	 të	
Evropës	 për	 parandalim	 të	 torturës	 dhe	 veprimeve	 ose	 dënimit	 jo	 njerëzorë	 ose	
nënçmues	 (KPT)14	dhe	Mekanizimi	Parandalues	Nacional	 (MPN)	pranë	Avokatit	 të	
Popullit.

Mekanizmi	Parandalues	Nacional	(MPN)15	në	pajtim	me	Protokollin	fakultativ	
të	Konventës	kundër	torturës	dhe	veprimeve	ose	dënimeve	të	tjera	të	vrazhda,	jo	
njerëzore	ose	nënçmuese16	është	një	trup	kombëtarë	 i	cili	me	rregull	e	hulumton	

13  Duke pasur parasysh mos funksionimin e Komisionit shtetërorë për realizimin e mbikëqyrjes, në 
propozimin e Ligjit të ri për përmbarim të sanksioneve nuk parashikohet ekzistimi i tij.

14 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Pun-
ishment (CPT) http://www.cpt.coe.int/en/.

15 Republika e Maqedonisë e nënshkroi Protokollin fakultativ të Konventës kundër torturës më datën 
01.09.2006, kurse Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e ratifikoi protokollin e njëjtë më datën 
30.12.2008, dhe me këtë e emëroi Avokatin e Popullit që të veproj si Mekanizëm Parandalues Na-
cional (MPN) në Republikën e Maqedonisë, detyra themelore e të cilit është parandalimi i torturës 
dhe i llojit tjetër të veprimit dhe dënimit të vrazhdët, jo njerëzorë dhe nënçmues. Mekanizimi 
Parandalues Nacional në Republikën e Maqedonisë, mandatin dhe kompetencat e veta i tërheq 
nga Protokolli fakultativ i Konventës kundër torturës dhe llojit tjetër të veprimit dhe dënimit të 
vrazhdët, jo njerëzorë dhe nënçmues dhe nga Ligji për Avokatin e Popullit, por ka përpiluar edhe 
Rregulloren e posaçme për mënyrën e realizimit të parandalimit dhe metodologjinë për mënyrën e 
realizimit të vizitave parandaluese. Mekanizmi Parandalues Nacional, aktivitetet e veta i realizon në 
pajtim me Programin vjetor të punës, të lejuar nga Avokati i popullit.

16  Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment, Adopted on 18 December 2002 at the fifty-seventh session of the General 
Assembly of the United Nations by resolution A/RES/57/199 entered into force on 22 June 2006. 
http://www.ohchr.org/en/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx Protokolli fakultativ kundër 
torturës dhe veprimeve ose dënimeve të tjera mizore, jo njerëzore ose nënçmuese (“Gazeta zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë” numër 165/2008) (http://ombudsman.mk/MK/nacionalen_preven-
tiven_mehanizam/npm_vo_rm.aspx). E qasshme më datën: 10.12.2018.  
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veprimin	ndaj	personave	të	privuar	nga	liria	me	qëllim	të	fuqizimit,	dhe	nëse	nevo-
jitet,	mbrojtjen	e	tyre	nga	tortura	dhe	nga	llojet	tjera	të	veprimeve	dhe	dënimit	të	
vrazhdët,	jo	njerëzorë	ose	nënçmues17. 

Në	pajtim	me	Protokollin	Fakultativ	dhe	Ligjin	për	Avokatin	e	Popullit,	Me-
kanizmi	Parandalues	Nacional	ka	kompetenca	që	me	rregull	të	hulumton	veprimin	
ndaj	personave	të	privuar	nga	liria,	të	jap	rekomandime	deri	te	organet	relevante,	me	
qëllim	të	parandalimit	të	torturës	dhe	të	formave	të	tjera	të	veprimeve	jo	humane,	
si	dhe	 të	parashtroj	propozime	dhe	 shqyrtime	në	 lidhje	me	 legjislativin	ekzistues	
ose	legjislativit	në	fazë	të	draftimit.	Mekanizimi	Parandalues	Nacional,	posedon	au-
torizime	për	qasje	të	pa	penguar	deri	te	të	gjitha	vendet	e	parapara	për	privim	nga	
liria,	qasje	deri	te	të	gjitha	informacionet	që	kanë	të	bëjnë	me	numrin	e	personave	
të	privuar	nga	liria,	si	dhe	qasjen	deri	te	informacionet	që	kanë	të	bëjnë	me	veprimin	
me	personat	e	privuar	nga	liria	dhe	me	kushtet	e	privimit	të	tyre	nga	liria.	MPN	re-
alizon	edhe	vizita	në	vendet	e	përcaktuara	për	privim	nga	liria,	të	cilët	ai	i	përzgjedh	
me	vetë	iniciativë,	me	qëllim	që	të	realizojë	bisedime	personale	ose	me	përkthyes,	
me	cilindo	sipas	zgjedhjes	së	 lirë,	gjithashtu	ai	ka	mundësi	që	të	kontaktojë	edhe	
me	Nën	komitetin	për	parandalim	të	torturës,	ti	dërgoj	informacione	dhe	të	mbaj	
takime	me	të	njëjtin.

AP	–	MPN	gjatë	viteve	të	kaluara	ka	shpallur	raporte	vjetore,	si	dhe	raporte	të	
posaçme,	në	të	cilët	në	mënyrë	të	rreptë	i	kritikon	kushtet	për	vuajtjen	e	dënimit	në	
suaza	të	ENP	“Idrizovë“18. 

17  http://www.ombudsman.mk/mk/nacionalen_preventiven_mehanizam/npm_vo_rm.aspx
18  http://ombudsman.mk/MK/nacionalen_preventiven_mehanizam/izveshtai/godishni_izveshtai.aspx 

http://ombudsman.mk/MK/nacionalen_preventiven_mehanizam/izveshtai/posebni_izveshtai.aspx 
E qasshme më datën 10.12.2018.

19  Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 124 e datës 20.09.2010.

Ligji	për	bashkëpunimin	ndërkombëtar	në	 suaza	 të	materies	penale	 (MBN-
MP)19	në	pjesën	e	dytë	përmban	dispozita	për	transferimin	e	personave	të	dënuar,	
përkatësisht	transferimin	e	nënshtetasve	të	huaj.

	Personi	i	dënuar,	 i	cili	nuk	është	shtetas	i	Republikës	së	Maqedonisë,	dhe	i	
cili	vuan	dënimin	me	burg	në	Republikën	e	Maqedonisë	në	bazë	të	aktgjykimit	të	

2.2	 Ligji	për	bashkëpunim	ndërkombëtarë	në	suaza	të	materies	penale	
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gjykatës	vendore	të	shkallës	së	parë,	mund	të	parashtrojë	kërkesën	për	kompletimin	
e	dënimit	në	shtetin	në	të	cilin	ai	është	shtetas.

Personi	 i	dënuar	mund	 të	paraqesë	kërkesën	deri	 te	Drejtoria	e	ENP	në	 të	
cilën	ai		vuan	dënimin,	deri	te	gjykata	vendore	e	shkallës	së	parë	ose	deri	te	Min-
istria	për	drejtësi.	Gjykata	vendore	e	shkallës	së	parë	e	cila	ka	sjellë	aktgjykimin	e	
shkallës	së	parë	ose	drejtoria	e	ENP	në	të	cilën	i	dënuari	vuan	dënimin	me	burgim,	
janë	të	detyruar	që	ta	informojnë	personin	e	dënuar	për	mundësinë	që	ai	dënimin	
ta	kompletojë	(përfundojë)	në	vendin	ku	ai	është	shtetas.		Kërkesën	mund	ta	parash-
troj	edhe	shteti,	shtetasi	i	së	cilës	është	personit	i	dënuar.	Kërkesa	do	të	shqyrtohet	
vetëm	nëse	personi	i	dënuar	ka	dhënë	pëlqimin	e	tij	për	t’u	transferuar	në	shtetin	
nënshtetas	i	së	cilës	është	i	njëjti	(neni	92).	

Autoriteti	kompetent	për	komunikim	është	Ministria	për	Drejtësi	(MD)	drejtë	
të	cilës	 	adresohet	kërkesa	për	transferim	dhe	shkresat	përcjellëse,	kurse	MD	për	
këtë	e	njofton	shtetin	amë	të	personit	të	burgosur,	me	qëllim	të	vazhdimit	të	vua-
jtjes	së	dënimit	me	burgim	dhe	realizon	procedurën	për	transferimin	e	personit	të	
dënuar	në	bazë	të	marrëveshjes	ndërkombëtare	ose	në	bazë	të	reciprocitetit.	Me	
kërkesë	të	autoritetit	kompetent	në	nivelin	kombëtar,	shteti	i	huaj	i	dorëzon	të	gjitha	
informatat	plotësuese,	shkresat	dhe	anasjelltas	(neni	94).	

Lidhur	me	procedurën	e	transferimit,	në	pajtim	me	nenin	95	të	LBNMP,	shteti	
nënshtetas	i	të	cilit	është	personi	i	dënuar,	pas	pranimit	të	aktgjykimit	të	miratuar	
nga	gjykata	vendase	nga	ana	e	organit	kompetent	të	shtetit	të	huaj,	përmes	Minis-
trisë	e	dorëzon	aktgjykimin	e	personit	të	dënuar.

Pas	hyrjen	në	fuqi	të	aktgjykimit	të	miratuar	nga	organi	kompetent	i	shtetit	të	
huaj,	me	të	cilin	pranohet	aktgjykimi	i	miratuar	nga	gjykata	vendore,	dhe	pasi	që	e	
njëjta	të	bëhet	e	plotfuqishme,	Ministria	jep	pëlqimin	për	realizimin	e	transferimit.	
Ministria	lejimin	ose	për	mos	lejimin	e	realizimit	të	transferimit	e	njofton	shtetin	në	
të	cilin	do	të	përmbarohet	dënimi.	Ministria	për	vendimin	e	saj	për	pranimin	ose	për	
refuzimin	e	kërkesës	për	transferim,	e	njofton	shtetin	në	të	cilin	realizohet	vuajtja	e	
dënimit.

Transferimi	mund	të	realizohet	vetëm	nëse:	1)	personi	 i	dënuar	është	nën-
shtetas	i	shtetit	në	të	cilin	do	të	realizohet	kompletimi	i	vuajtjes	së	dënimit	me	bur-
gim;	2)	aktgjykimi	është	fuqiplotë;	3)	në	kohën	e	pranimit	të	kërkesës	për	transferim,	
personi	i	dënuar	ka	për	të	vuajtur	së	paku	gjashtë	muaj	nga	dënimi	i	shqiptuar	dhe	
nëse	ai	ka	dhënë	pëlqimin	për	transferim;	 	4)	personi	 i	dënuar	ose	përfaqësuesi	 i	
tij	ligjorë	ose	kujdestari	për	shkak	të	moshës	së	tij	ose	për		shkak	të	gjendjes	së	tij	
psiko-fizike	jep	pëlqimin	për	transferim;	5)	veprat	për	të	cilat	personi	është	i	dënu-
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ar,	paraqesin	vepra	penale	në	 shtetin	në	 të	cilin	 realizohet	vuajtja	e	dënimit	dhe	
6)	Republika	e	Maqedonisë	dhe	shteti	 i	huaj	arrijnë	marrëveshje	për	 realizimin	e	
transferimit	(neni	96).

Në	praktikë	po	ballafaqohemi	me	kohëzgjatjen	e	prolonguar	 të	procedurës	
për	transferim.

Me	zmadhimin	e	udhëtimeve	ndërkombëtare	dhe	migrimeve,	gjithnjë	e	më	
tepër	shtetet	në	mbarë	botën	po	gjykojnë	dhe	dënojnë	shtetasit	e	huaj	me	dënime	
me	burgim	ose	përmes	formave	të	tjera	të	privimit	nga	liria.	Një	dukuri	e	tillë	e	ini-
cioi	dilemën	për	atë	se	si	më	mirë	të	ballafaqohen	me	personat	e	dënuar	në	mënyrë	
të	tillë20. 

Në	disa	prej	shteteve,	po	zbatohet	praktika	që	të	deportohen	ose	në	ndonjë	
mënyrë	 tjetër	menjëherë	 të	 largohen	personat	e	dënuar	që	 janë	shtetas	 të	huaj.	
Mënjanimi	i	tillë	mund	të	duket	si	një	zgjidhje	atraktive,	meqenëse	shteti	në	të	ci-
lin	është	kryer	vepra	penale	mund	të	mos	dëshirojë	që	të	lejojë	kryesit	e	veprave	
penale	të	mbeten	në	shtetin	e	tyre.	Prapëseprapë,	ekziston	një	mangësi	evidente	
në	këtë	drejtim,	meqenëse	personat	e	tillë	të	dënuar,	që	janë	nënshtetas	të	huaj,	
tërësisht	mund	ta	evitojnë	dënimin	e	përcaktuar.		Së	dyti,	të	dënuar	të	cilëve	u	është	
shqiptuar	dënimi	me	burgim,	mund	ta	vuajnë	dënimin	në	shtetin	në	të	cilin	e	kanë	
kryer	veprën	penale	dhe	më	pas	të	njëjtit	të	dëbohen	pas	lirimit	nga	institucioni.	Kjo	
qasje,	prapëseprapë	manifeston	mangësi	të	caktuara.	Jo	vetëm	që	vuajtja	e	dënimit	
me	burgim	në	ndonjë	shtet	tjetër	e	pengon	realizimin	e	procesit	të	rehabilitimit	të	
këtyre	personave,	por	mund		të	shfaqen	edhe	shkaqe	të	tjera	për	transferimin	e	tyre	
në	shtetin	nënshtetas	të	cilit	janë	të	dënuarit	e	lartpërmendur	me	qëllim	që	dënimin	
ta	 vuajnë	në	 ato	 shtete.	Nga	 viti	1985,	 kur	 gjatë	 kongresit	 të	 shtatë	 të	Kombeve	
të	Bashkuara	për	parandalimin	e	kriminalitetit	dhe	trajtimit	të	kryesve	të	veprave	
penale21		u	miratua	Modeli	i	marrëveshjes	për	transferimin	e	të	burgosurve	që	janë	
shtetas	 të	 huaj22	 dhe	 rekomandimet	 për	 trajtimin	 e	 të	 burgosurve	 nënshtetas	 të	
huaj.	Kombet	e	Bashkuara	dhe	në	veçanti	Zyra	për	droga	dhe	për	kriminalitet	pranë	

20  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012) Handbook on the International 
Transfer of Sentenced Persons, New York. E qasshme më datën: 8.12.2018

21  The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. 
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r032.htm E qasshme më datën: 8.12.2018.

22  Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners. http://www.prisonwatch.org/assets/un-
model-agreement-on-the-transfer-of-foreign-prisoners-and-recommendations-on-the-treatment-
of-foreign-prisoners.pdf E qasshme më datën: 8.12.2018.
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Kombeve	të	Bashkuara	(UNODC)23	u	orvatën	që	të	luajnë	rolin	aktiv	drejtë	lehtësimit	
të	transferimit	të	personave	të	dënuar24. 

Parashtrohet	pyetja	–	përse	është	 i	 rëndësishëm	transferimi	 i	personave	të	
dënuar?

Shkaqet	janë	me	sa	vijon:	Qëllimi	i	dënimit	me	burgim,	para	se	gjithash	është	
ri	–	socializimi	dhe	rehabilitimi	i	kryesve	të	veprave	penale	me	qëllim	të	ri	–	integrim-
it	të	suksesshëm	të	tyre	në	suaza	të	bashkësisë.

Transferimi	i	personave	të	dënuar	nënshtetas	të	huaj	është	modusi	alternativ	
për	realizimin	e	dënimit.	Personat	e	dënuar	me	burgim,	të	cilët	i	vuajnë	dënimet	në	
shtetet	e	tyre	amë,	mund	të	rehabilitohen,	ri	–	socializohen	dhe	ri	–	integrohen	në	
bashkësitë	e	tyre	më	mirë	se	sa	në	ndonjë	shtet	tjetër.	Ky	është	njëri	prej	shkaqeve	
që	janë	në	favor	të	qëndrimit	se	personat	e	dënuar	duhet	të	transferohen	në	shtetin	
me	të	cilin	të	njëjtit	kanë	lidhje	sociale	dhe	në	të	cilin	do	ta	vuajnë	dënimin	e	bur-
gimit.	Në	të	kundërtën,	burgosjet	në	shtetet	e	huaja,	larg	familjes	dhe	miqve,	për	të	
burgosurit	nënshtetas	të	huaj	mund	të	rezultojë	si	kundër	–	produktive	meqenëse	
familjet	 e	 të	 burgosurve	mund	 të	 sigurojnë	 kapitalin	 social	 dhe	 përkrahjen	 për-
katëse,	me	këtë	do	të	përmirësohet	besimi	për	një	ri	–	integrim	më	të	suksesshëm25. 

Argumentet	për	 inkurajimin	e	 transferimit	 të	personave	 të	dënuar	 i	gjejmë	
edhe	në	suaza	të	drejtës	ndërkombëtare	për	të	drejtat	e	njeriut.	Kështu	që	në	nenin	
10,	paragrafi	3,	të	Paktit	Ndërkombëtarë	për	të	drejtat	civile	dhe	politike26,	thekso-
het	se	“qëllimi	themelorë”	i	sistemit	penitenciarë	është	“reformimi	dhe	rehabilitimi	
social”	i	të	burgosurve27.	Në	linjë	të	njëjtë	janë	edhe	RNM	SMRVB	dhe	REB.	

Si	argument	i	dytë,	në	favor	të	transferimit	të	personave	të	dënuar	është	edhe	
fakti	se	vuajtja	e	dënimit	të	burgimit	në	shtetin	amë	është	një	akt	më	human.	Dalli-

23  The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). https://www.unodc.org/ E qasshme më 
datën: 8.12.2018.

24  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012) Handbook on the International 
Transfer of Sentenced Persons, New York. E qasshme më datën: 8.12.2018.

25  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012) Handbook on the International 
Transfer of Sentenced Persons, New York. E qasshme më datën: 8.12.2018.

26  Article 10, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, which, as of 25 
January 2011, has been ratified or acceded to by 167 States. https://www.ohchr.org/en/professional-
interest/pages/ccpr.aspx  E qasshme më datën: 8.12.2018

27 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012) Handbook on the International 
Transfer of Sentenced Persons, New York. E qasshme më datën: 8.12.2018.
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28  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012) Handbook on the International 
Transfer of Sentenced Persons, New York. E qasshme më datën: 8.12.2018.

29  Në vendimin kornizë 2008/909 /APJ (framework decision 2008/909/APJ), raporti në mes shteteve 
zhvillohet me zbatimin e parimit të njohjes së ndërsjellë në fushën e transferimit të burgosurve 
nënshtetas të huaj. Kjo nënkupton se shtetet i pranojnë rezultatet nga proceset gjyqësore të të tjerëve 
dhe nëse janë përmbushur formalitetet e caktuara, më tutje nuk i kontestojnë, Pranimi i ndërsjellë 
ideal, duhet të mundësojë thjeshtimin e procesit të transferimit dhe kur nevojitet, të transferohen 
më shumë persona të dënuar.  

30  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012) Handbook on the International 
Transfer of Sentenced Persons, New York. E qasshme më datën: 8.12.2018.  

met	për	nga	aspekti	gjuhësorë,	kulturorë	dhe	religjioz	si	dhe	largësia	nga	familja	dhe	
miqtë,	mund	ti	zmadhojnë	vështirësitë	në	lidhje	me	burgimin	dhe	ta	përkeqësojnë	
ndikimin	e	masës	së	shqiptuar.	Kjo,	në	veçanti	nëse	kushtet	dhe	regjimi	në	suaza	të	
burgut	në	shtetin	në	të	cilin	është	i	dënuar	personi,	janë	tejet	të	pavolitshme	ose	
nëse	të	njëjtit	nuk	janë	në	pajtim	me	standardet	minimale	ndërkombëtare28. 

Më	tutje,	ekzistojnë	një	numër	i	madh	i	përfitimeve	të	rëndësishme	nga	trans-
ferimi	i	personave	të	dënuar	e	që	kanë	të	bëjnë	me	zbatimin	e	ligjit.	Nëse	mungon	
programi	për	transferimin	e	të	burgosurve,	shumica	e	nënshtetasve	të	huaj	të	cilët	
vuajnë	dënimin	e	burgimit	në	një	shtet	të	huaj,	prapëseprapë,	 	një	ditë	do	të	de-
përtohen	në	shtetin	e	tyre.	Kështu	që,	shteti	me	aktin	e	transferimit	mund	të	kursej	
mjete	të	cilat	do	ti	shfrytëzojë	për	shtetasit	e	saj	të	cilët	vuajnë	dënimin	e	burgimit.	
Transferimi	i	personave	të	dënuar,	gjithashtu,	i	fuqizon	marrëdhëniet	diplomatike	në	
mes	shteteve29. 

Si	argument	vijues	në	favor	të	transferimit	të	personave	të	dënuar,	janë	edhe	
shkaqet	praktike,	meqenëse	numri	i	madh	i	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj,	kërkon	
edhe	angazhimin	e	resurseve	administrative	plotësuese	dhe	të	resurseve	tjera.

Do	të	konkludojmë	se,	transferimi	i	personave	të	dënuar	do	ta	nxisë	rehabiliti-
min	dhe	në	të	njëjtën	kohë	është	edhe	mënyra	më	humane	e	vuajtjes	së	dënimit	të	
burgimit	për	personat	e	dënuar.

Përskaj	kësaj,	transferimet	do	të	ndihmojnë	për	mbrojtjen	publike	dhe	do	të	
shërbejnë	për	zvogëlimin	e	shpenzimeve	për	përmbarimin	e	dënimeve	me	burgim,	
edhe	pse,	në	praktikë,	një	gjë	e	tillë	ndoshta	nuk	është	rast	i	shpeshtë30. 

Përndryshe,	si	dokumente	më	të	rëndësishme	që	kanë	të	bëjnë	me	transfer-
imin	e	personave	të	dënuar	janë	Konventa	për	transferimin	e	personave	të	dënuar,	
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Në	muajin	janar	të	vitit	2012,	Drejtoria	për	përmbarim	të	sanksioneve	(DPS)	e	
miratoi	Rendin	e	Shtëpisë	për	personat	e	dënuar	të	cilët	vuajnë	dënimin	e	burgimit	
në	 institucionet	ndëshkuese	 -	përmirësuese33.	 i	 cili	 është	 i	unifikuar	dhe	vlen	për	
të	gjitha	 institucionet	ndëshkuese	–	përmirësuese.	Me	këtë	Rend	Shtëpie,	prej	së	
afërmi	përcaktohet	organizimi	 i	punës	si	dhe	mënyra	e	 të	 jetuarit	për	personat	e	
dënuar	në	institucionin	ndëshkues	–	përmirësues.

Në	pajtim	me	Rendin	e	Shtëpisë	për	personat	e	dënuar	të	cilët	vuajnë	dënimin	
e	burgimit	në	institucionin	ndëshkues	–	përmirësues	(janar,	viti	2012),	nëse	personi	
i	dënuar	është	nënshtetas	i	huaj,	për	pranimin	në	institucion	njoftohet	ambasada	
përkatëse	ose	përfaqësia	përkatëse	diplomatike	(neni	7	paragrafi	4).

Në	nenin	73	parashikohet	se	nëse	personi	 i	dënuar	është	nënshtetas	 i	huaj	
ose	nëse	i	njëjti	posedon	nënshtetësi	të	dyfishtë,	me	paralajmërim	të	mëparshëm	
dhe	pas	 lejes	 së	fituar	për	vizita	nga	drejtori	 i	Drejtorisë	për	përmbarim	të	 sank-
sioneve,	atyre	u	mundësohet	vizita	nga	ana	e	përfaqësuesve	konsularë	 të	 shtetit	
nënshtetas	i	së	cilës	është	personi	i	dënuar.

Nenet	tjera	të	Rendit	të	Shtëpisë	në	tërësi	dhe	në	mënyrë	të	barabartë	vlejnë	
për	të	gjithë	personat	e	dënuar.	Kështu	që,	në	Rendin	e	Shtëpisë	janë	të	theksuara	
dispozitat	për	klasifikim,	përcaktim	dhe	zhvendosjen	e	personave	të	dënuar	(neni	11	

2.3	 Aktet	nën	ligjore

2.3.1   Rendi i shtëpisë për personat e dënuar që vuajnë dënimin e 
burgimit në institucionin ndëshkues - përmirësues

31  Convention on the Transfer of SentencedPersons, European Treaty Series, 1983 (ЕТS No. 112). 
https://rm.coe.int/1680079529 E qasshme më datën: 8.12.2018.  

32  Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons, Strasbourg, 
18.XII.1997( ETSNo. 167). https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/trea-
ty/167 E qasshme më datën: 8.12.2018.

33  Rendi i shtëpisë për personat e dënuar të cilët vuajnë dënimin e burgimit në institucionin ndësh-
kues – përmirësues, janar viti 2012, Ministria për drejtësi. (http://www.pravda.gov.mk/UIS/ZAKO-
NI/Kuken_red_za_osudeni_lica_koi_izdrzuvaat_kazna_zatvor.pdf). 

Strasburg,	21	mars	i	vitit	198331	dhe	Protokolli	plotësues	i	Konventës	për	transferim	
të	personave	të	dënuar	Strasburg,	18.	XII.	viti	199732. 
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34  Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 64/2018.
35  1. Direktiva  2011/95/BE e Parlamentit dhe e Këshillit Evropian e datës 13 dhjetor të vitit 2011 për 

standardet të cilat duhet ti përmbushin nënshtetasit e vendeve të treta ose personat pa nënshtetësi, 
që të kualifikohen si shfrytëzues të mbrojtjes ndërkombëtare, për status të barabartë të refugjatëve 
ose të personave me të drejtën e mbrojtjes subsidiare dhe për përmbajtjen e ndihmës së ofruar. 2. 
Direktiva 2013/32/ BE e Parlamentit dhe e Këshillit Evropian e datës 26 qershor e vitit 2013 për 
procedurën e përbashkët gjatë ndarjes dhe tërheqjes së mbrojtjes ndërkombëtare. 3. Direktiva 
2013/33/ BE e Parlamentit dhe e Këshillit Evropian e datës 26 qershor e vitit 2013 për përcaktimin e 
standardeve për pranim të kërkuesve të mbrojtjes ndërkombëtare. 4. Direktiva 2001/55 BE e Parla-
mentit dhe e Këshillit Evropian e datës 20 korrik e vitit 2001 për standardet minimale për ofrimin e 
mbrojtjes së përkohshme në rastet e depërtimit masovik të personave të emigruar të cilët nuk janë 
në gjendje që të rikthehen në shtetin e tyre dhe implementimi i baraspeshës në mes aktiviteteve të 
shteteve anëtare gjatë pranimit të personave të personave të emigruar, si dhe gjatë parashtrimit të 
pasojave nga aktivitetet e tilla.

Me	ligjin	e	ri	për	mbrojtje	ndërkombëtarë	dhe	për	mbrojtje	të	përkohshme34 
bëhet	harmonizimi	me	“acquis”	Evropiane	përkatësisht	me	legjislativin	në	fushën	e	
azilit,	përkatësisht	në	fushën	e	mbrojtjes	ndërkombëtare35. 

Me	këtë	ligj,	rregullohen	kushtet	dhe	procedura	për	fitimin	e	së	drejtës	për	
mbrojtje	ndërkombëtare	(e	drejta	e	azilit),	si	dhe	ndërprerja,	anulimi	dhe	ndërprerja	
e	të	drejtës	së	azilit	për	shtetasit	e	huaj	ose	për	personat	pa	nënshtetësi,	si	dhe	të	

2.4	 Ligji	për	mbrojtje	ndërkombëtare	dhe	të	përkohshme

–	14).	Kapitulli	i	pesë	i	Rendit	të	Shtëpisë	e	rregullon	statusin	e	personave	të	dënuar.	
Gjithashtu	janë	të	theksuara	edhe	dispozitat	për	akomodimin	e	personave	të	dënu-
ar	 (neni	 15	 –	 16),	 orari	 i	 aktiviteteve	 ditore	 (neni	 17-18),	 rrobat	 dhe	mbulesat	 e	
shtretërve	(neni	19),	mirëmbajtja	e	higjienës	(neni	20),	higjiena	personale	(neni	21	–	
23),	ushqimi	(neni	24	–	25),	angazhimi	punues	(neni	26	–	32),	pushimi	(neni	33	–	34),	
koha	e	lirë	(neni	35),	të	drejtat	fetare	(neni	36),	e	drejta	e	arsimimit	dhe	e	aftësimit	
profesional	(neni	37	–	39),	e	drejta	e	informimit	(neni		40).	E	drejta	e	mbrojtjes	shën-
detësore	e	personave	të	dënuar	është	e	rregulluar	në	suaza	të	kapitullit	të	posaçëm,	
kapitullit	pesë	(neni	41-46).	Kapitulli	i	shtatë,	ka	të	bëjë	me	përgjegjësinë	disiplinore	
dhe	materiale	e	personave	të	dënuar	(neni	47	–	61).	Kontaktimi	me	botën	e	jashtme	
është	rregulluar	në	kapitullin	e	tetë	të	Rendit	të	Shtëpisë	(neni	62-79).	Favoret	e	per-
sonave	të	dënuar,	janë	të	rregulluara	në	kapitullin	e	dhjetë	(neni	80	–	94).	Kapitulli	i	
dhjetë	përfshin	dispozitat	për	lirimin	e	personave	të	dënuar	(neni	95	–	98).
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drejtat	dhe	detyrimet	e	kërkuesve	të	drejtës	së	azilit	dhe	të	personave	të	cilëve	u	
është	pranuar	e	drejta	e	azilit	në	Republikën	e	Maqedonisë.	Me	këtë	ligj,	rregullohen	
edhe	kushtet	sipas	të	cilave	Republika	e	Maqedonisë	mund	të	ofrojë	mbrojtje	të	për-
kohshme,	si	dhe	të	drejtat	dhe	detyrimet	e	personave	nën	mbrojtje	të	përkohshme	
(neni	1	i	LMNMP).

Në	pajtim	me	Ligjin,	“mbrojtja	ndërkombëtare”	është	statusi	i	refugjatit	ose	
statusi	 i	 personit	 nën	mbrojtje	 subsidiare,	 kurse	 “mbrojtja	 e	 përkohshme”	 është	
mbrojtja	e	përcaktuar	në	procedurën	e	posaçme	në	rast	të	depërtimit	masovik	ose	
në	raste	të	rrezikut	të	drejtpërdrejtë	nga	depërtimi	masovik	i	personave	të	emigru-
ar	nga	shtetet	e	treta,	të	cilët	nuk	mund	të	rikthehen	në	shtetin	prej	nga	vijnë,	në	
veçanti	nëse	ekziston	rreziku	që	procedura	e	pranimit	të	së	drejtës	së	azilit	të	mos	
mund	të	realizohet	për	shkak	të	depërtimit	masovik,	dhe	në	 interes	të	personave	
të	emigruar	dhe	të	personave	të	tjerë	që	kërkojnë	mbrojtje	ndërkombëtare	(neni	2	
paragrafi	1	pika	1	dhe	3	e	LMNMP).

E	drejta	e	azilit	jepet	nën	kushte	dhe	nën	procedurat	e	parapara	me	këtë	ligj,	
për	kategoritë	vijuese	të	personave:	persona	me	status	të	refugjatit	(refugjati	në	pa-
jtim	me	Konventën	e	Gjenevës	36)	dhe	personat	nën	mbrojtje	subsidiare37	në	pajtim	
me	dispozitat	e	këtij	ligji	(neni	3	i	LMNP).

Kërkuesit	e	së	drejtës	së	azilit	gëzojnë	të	drejtën	e	ndihmës	 juridike	dhe	të	
drejtën	për	 sqarime	në	 lidhje	me	 kushtet	 dhe	me	procedurën	për	 pranimin	 e	 së	
drejtës	së	azilit,	si	dhe	të	drejtën	e	ndihmës	juridike	falas	në	të	gjitha	fazat	e	proce-
durës,	në	pajtim	me	dispozitat	e	përcaktuara	për	ndihmën	juridike	falas.	Kërkuesit	e	
së	drejtës	së	azilit,	në	të	gjitha	fazat	e	procedurës	mund	të	kontaktojnë	me	personat	
që	ofrojnë	ndihmën	 juridike,	përfaqësuesit	 e	Komisariatit	 të	 Lartë	për	 refugjatët,	
gëzojnë	të	drejtat	për	qasje	dhe	kontaktime	me	kërkuesit	e	së	drejtës	së	azilit,	në	të	
gjitha	fazat	e	procedurës,	kudo	që	të	gjenden	të	njëjtit	(neni	22	LMNMP).

Në	pajtim	me	Ligjin	për	ndihmën	juridike	falas	(LNJF)38,	të	drejtën	për	ndihmën	
juridike	falas,	e	gëzojnë	edhe:	personat	të	cilëve	 iu	është	pranuar	e	drejta	e	azilit	

36  „Konventa e Gjenevës” është Konventë për statusin e refugjatëve nga viti 1951 dhe Protokolli për 
statusin e refugjatëve i vitit 1967 (nenin 2 LMNMP).

37  „Personi nën mbrojtje subsidiare“ është nënshtetasi i huaj i cili i përmbush kushtet për pranimin 
e statusit të personit nën mbrojtje subsidiare në kuptim të nenit 9 të këtij ligji (neni 2 paragrafi 1 
pika 7 i LMNMP).„Statusi i personit nën mbrojtje subsidiare“ është pranimi i nënshtetasit të huaj si 
person nën mbrojtje subsidiare (neni 2 paragrafi 1 pika 8 LMNMP). 

38 Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 161/09, 185/11, 27/14 dhe 104/15.



157

NIVELI I RESPEKTIMIT TË DREJTAVE TË SHTETASVE TË HUAJ, ME FOKUS PËR PERSONAT E PËRF-
SHIRË NGA KRIZA E REFUGJATËVE TË CILËT VUAJNË DËNIMIN ME BURGIM NË ENP “IDRIZOVË”

(neni	12,	paragrafi	3,	alineja	1)

Me	 LMNMP	 	 në	 kapitullin	 e	 dytë	 rregullohet	 procedura	 për	 pranimin	 e	 së	
drejtës	së	azilit	 (neni	23	–	49).	Mes	tjerave,	 theksohet	se	nga	dita	e	shprehjes	së	
qëllimit	dhe	pas	parashtrimit	të	kërkesës	për	pranimin	e	së	drejtës	së	azilit	deri	në	
ditën	e	sjelljes	së	vendimit	përfundimtarë,	nuk	do	të	zbatohen	dispozitat	e	Ligjit	për	
nënshtetasit	e	huaj.

Kërkesa	e	parashtruar	për	pranimin	e	të	drejtës	së	azilit	do	të	konsiderohet	
si	tërheqje	e	kërkesës	për	dhënien	e	lejes	për	qëndrimin	e	nënshtetasit	të	huaj	në	
kuptim	të	dispozitave	të	Ligjit	për	nënshtetasit	e	huaj	(neni	24	i	LMNMP).

Në	kapitullin	e	tretë	të	LMNMP	rregullohet	ndërprerja	dhe	anulimi	i	së	drejtës	
së	azilit	(neni	50	–	52	të	LMNMP).	Kapitulli	i	radhës,	kapitulli	i	katër	ka	të	bëjë	me	
dokumentet	(neni	53-59	i	LMNMP),	kurse	në	kapitullin	e	pestë	rregullohen	çështjet	
që	kanë	të	bëjnë	me	pozitën	 juridike,	përkatësisht	me	të	drejtat	dhe	detyrimet	e	
kërkuesve	të	së	drejtës	së	azilit,	personat	me	statusin	e	refugjatit	dhe	personat	nën	
mbrojtje	 subsidiare	 (neni	 60-78	 i	 LMNMP).	 Çështjet	 në	 lidhje	me	braktisjen	 vull-
netare	dhe	për	ri	–	patriim	vullnetar	 janë	të	rregulluara	në	kapitullin	e	gjashtë	të	
LMNMP	(neni	79	–	80).	Zbatimi	i	dispozitave	për	dëbim	nga	Ligji	për	nënshtetasit	
e	huaj,	është	i	rregulluar	në	kapitullin	e	shtatë	(neni	81),	kurse	kapitulli	i	tetë	ka	të	
bëjë	me	të	drejtën	e	mbrojtjes	së	përkohshme	(neni	82	–	89).	Kapitulli	i	nëntë	ka	të	
bëjë	me	përpunimin	dhe	mbrojtjen	e	të	dhënave	personale	(neni	90	–	92	i	LMNMP),	
kurse	në	kapitullin	e	dhjetë	janë	të	parapara	dispozitat	kundërvajtëse	(neni	93	–	95	i	
LMNMP).	Në	kapitullin	e	njëmbëdhjetë	me	nenin	96	i	jepen	autorizime	ministrit	për	
punë	të	brendshme	për	miratimin	e	dispozitave	nën	ligjore.	

Përndryshe,	 deri	 në	miratimin	e	 LMNMP,	 Ligji	 për	 azil	 dhe	për	mbrojtje	 të	
përkohshme39	(LAMP)	paraqiste	kornizën	ligjore	për	trajtimin	e	refugjatëve	dhe	të	
kërkuesve	të	azilit	në	Republikën	e	Maqedonisë.	Në	të	njëjtin	janë	të	përfshira	edhe	
dispozitat	në	pajtim	me	Konventën	për	statusin	e	refugjatëve	nga	viti	1951.	LAMP	
është	miratuar	në	vitin	2003	dhe	deri	në	miratimin	e	LMNMP,	LAMP	tetë	herë	pësoi	
ndryshime	dhe	plotësime.

Si	rezultat	i	krizës	së	refugjatëve	dhe	i	numrit	të	madh	të	kërkesave	të	parash-
truara	për	azil	në	Republikën	e	Maqedonisë,	në	muajin	qershor	të	vitit	2015	u	mirat-
uan	ndryshimet	dhe	plotësimet	e	LAMP40.	Në	pajtim	me	ndryshimet	dhe	plotësimet,	

39  Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 49/03, 66/07, 142/08, 146/09, 166/12, 101/15, 152/15, 
55/16 dhe 71/16.

40  Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 101 e datës 18.06.2015.
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është	paraparë	shprehja	e	qëllimit	për	parashtrimin	e	kërkesës	për	pranimin	e	së	
drejtës	së	azilit.	Nënshtetasi	i	huaj,	në	vendkalimin	kufitarë	ose	në	brendi	të	terri-
torit	të	Republikës	së	Maqedonisë,	gojarisht	ose	me	shkrim	mund	të	parashtroj	qël-
limin	për	parashtrimin	e	kërkesës	për	pranimin	e	së	drejtës	së	azilit	para	nëpunësit	
të	policisë	 të	MPB.	Nëpunësi	 i	policisë,	 i	 shënon	 të	dhënat	personale	 të	personit	
nënshtetas	 i	huaj	 i	cili	ka	shprehur	qëllimin	e	tillë,	 i	 jep	ekzemplarë	nga	vërtetimi	
për	qëllimin	e	shprehur	dhe	e	udhëzon	atë	që	në	afatin	prej	72	orëve	të	parashtroj	
kërkesën	për	pranimin	e	së	drejtës	së	azilit	para	personit	të	autorizuar	zyrtarë	në	
hapësirat	e	Seksionit	për	azil	që	gjendet	në	Qendrën	për	pranimin	e	kërkuesve	të	
azilit.

Nëse	nënshtetasi	 i	 huaj,	 nuk	 vepron	në	 këtë	mënyrë,	 atëherë	 veprohet	në	
pajtim	me	dispozitat	e	parapara	për	nënshtetasit	e	huaj	(neni	16	i	LAMP).

Në	këtë	situatë,	çështjet	lidhur	me	qëllimin	për	parashtrimin	e	kërkesës	për	
pranimin	e	së	drejtës	për	azil	janë	të	rregulluar	në	nenin	25	të	LMNMP.

Kërkuesi	i	së	drejtës	së	azilit	mund	të	parashtroj	kërkesën	për	pranimin	e	së	
drejtës	 së	azilit	para	policisë	në	vendkalimin	kufitarë,	në	stacionin	më	 të	afërt	 të	
policisë	ose	në	hapësirat	e	Seksionit	për	azil	që	gjenden	në	Qendrën	për	pranimin	e	
kërkuesve	të	azilit.	Nëse	kërkesa	është	parashtruar	para	policisë	në	vendkalimin	kuf-
itarë	ose	në	stacionin	më	të	afërt	të	policisë,	nëpunësi	i	policisë	e	përcjell	kërkuesin	
e	së	drejtës	së	azilit	deri	te	Qendra	për	pranimin	e	kërkuesve	të	azilit.	Kërkuesi	i	së	
drejtës	së	azilit,	i	cili	qëndron	në	territorin	e	Republikës	së	Maqedonisë,	parashtron	
kërkesën	për	pranimin	e	së	drejtës	së	azilit	deri	 te	Seksioni	për	azile.	Në	rastet	e	
bashkimit	familjarë,	kërkesa	mund	të	parashtrohet	deri	te	përfaqësia	diplomatike	–	
konsulare	e	Republikës	së	Maqedonisë,	në	shtetet	e	huaja	(neni	16	–	a	LAMP).	Kjo	
çështje	tani	është	e	rregulluar	me	nenin	26	i	LMNMP.

Zgjidhja	 e	 propozuar,	 refugjatëve	 u	mundëson	 që	 të	 shprehin	 qëllimin	 për	
parashtrimin	e	kërkesës	për	pranimin	e	azilit	para	nëpunësve	të	policisë.	Më	pas,	
të	njëjtit	kanë	mundësinë	që	në	afat	prej	72	orëve	të	parashtrojnë	kërkesën	e	tillë.	
Në	periudhën	nga	shprehja	e	qëllimit	deri	te	parashtrimi	 i	kërkesës,	të	njëjtit	nuk	
konsiderohen	si	emigrantë	 jo	 legal,	gjë	që	atyre	u	mundëson	qarkullimin	e	 lirë	të	
përkohshëm	dhe	shfrytëzimin	legal	të	mjeteve	për	transport	publik.

Ndryshimet	e	LAMP	të	vitit	2015	dhe	2016	rezultuan	me	përmirësimet	në	fus-
hën	e	qasjes	deri	te	territori	dhe	procedurat	për	azil,	si	dhe	në	kushtet	për	ndalimin	
e	personave	që	kërkojnë	mbrojtje	ndërkombëtare,	por	edhe	për	nga	aspekti	i	bash-
kimit	familjarë	dhe	përkufizimin	e	nocionit	“shteti	i	tretë	i	sigurt”	në	mënyrën	e	cila	
parashikon	shkelje	serioze	të	të	drejtave	të	refugjatëve	dhe	të	kërkuesve	të	azilit.
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Avokati	i	Popullit	i	Republikës	së	Maqedonisë,	Organizata	joqeveritare	–	“Sho-
qata	Maqedonase	e	juristëve	të	rinj”,	Organizata	joqeveritare	–	“Porta	e	hapur	–	La	
strada”,	Organizata	 joqeveritare	–	“Legis”	dhe	Komiteti	 i	Helsinkit	për	të	drejtat	e	
njeriut	në	Republikën	e	Maqedonisë,	parashtruan	iniciativën	për	ndryshimin	e	Ligjit	
për	azil	dhe	për	mbrojtje	të	përkohshme	me	qëllim	të	respektimit	të	denjë	të	parimit	
për	bashkimin	familjarë	të	anëtarëve	të	familjes	më	të	ngushtë	të	refugjatit	të	pran-
uar	ose	personit	nën	mbrojtje	subsidiare,	pa	kurrfarë	kufizime	kohore	për	realizimin	
e	 të	 drejtave	 të	 garantuara	 dhe	 për	mbajtjen	 llogari	 për	 interesin	më	 të	mirë	 të	
fëmijëve,	si	dhe	për	harmonizimin	e	tekstit	me	legjislativin	e	BE-së,	përmes	shlyerjes	
së	dispozitave	të	cilat	drejtpërdrejtë	bien	ndesh	me	direktivat	Evropiane.	Siç	thek-
sohet	në	iniciativën,	ndryshimet	duhet	të	kontribuojnë	që	të	mënjanohen	dispozitat	
e	 Ligjit	që	 janë	në	kundërshtim	me	Direktivat	Evropiane,	parimet	e	përgjithshme	
të	 pranuara	 të	 cilat	 parashikojnë	 veprimin	 në	 pajtim	me	 interesin	më	 të	mirë	 të	
fëmijëve	dhe	të	vërejtjeve	të	dhëna	nga	organizatat	 relevante	ndërkombëtare,	 të	
cilat	kujdesen	për	respektimin	e	të	drejtave	të	refugjatëve	/	emigrantëve,	dhe	në	të	
njëjtën	kohë	e	vejnë	në	pikëpyetje	edhe	koherencën	e	vetë	Ligjit41. 

Komentet	përkatëse	dhe	vërejtjet	në	lidhje	me	LMNMP	i	ka	dhënë	edhe	UN-
HCR,	që	kanë	të	bëjnë	me	çështjen	e	unitetit	familjar	dhe	bashkimit	familjarë,	si	dhe	
me	dispozitat	për	kufizimin	e	lirisë	së	lëvizjes,	në	pajtim	me	nenin	6342. 

41  http://ombudsman.mk/upload/Inicijativi/Inicijativa-Zakon%20za%20azil-2016.pdf. E qasshme më 
datën: 17.12.2018..

42  UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Comments on the 2018 Law on Interna-
tional and Temporary Protection of the former Yugoslav Republic of Macedonia, 31 January 2018, 
available at: https://www.refworld.org/docid/5b066b172e.html [accessed 19 December 2018].

43  Ligji për nënshtetasit e huaj (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 97 e datës 
28.5.2018).

Më	28	maj	të	vitit	2018,	është	miratuar	Ligji	për	nënshtetasit	e	huaj43.	Në	pa-
jtim	me	nenin	226	të	Ligjit,	i	njëjti	hyn	në	fuqi	në	ditën	e	tetë	nga	dita	e	shpalljes	në	
“Gazeta	zyrtare	e	Republikës	së	Maqedonisë”,	dhe	do	të	filloj	që	të	zbatohet	një	vit	
pas	hyrjes	në	fuqi	të	njëjtit.

Me	këtë	ligj	rregullohen	kushtet	për	hyrjen,	daljen,	braktisjen,	qëndrimin	dhe	
kthimin	e	nënshtetasve	të	huaj	që	janë	me	qëndrim	në	kundërshtim	me	ligjin	si	dhe	

2.5	 Ligji	për	nënshtetasit	e	huaj
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të	drejtat	dhe	detyrimet	e	nënshtetasve	të	huaj	në	Republikën	e	Maqedonisë	(neni	
1).	Në	nenin	2	të	Ligjit,	janë	të	përkufizuara	shprehje	të	caktuara	që	shfrytëzohen	
në	këtë	ligj.	Mes	tjerave,	në	nenin	2,	paragrafi	1,	pika	6	përkufizohet	“mbrojtja	ndër-
kombëtare”,	si	dhe	statusi	i	refugjatit	ose	statusi	i	personit	nën	mbrojtje	subsiduare,	
në	pajtim	me	ligjin.

Në	pajtim	me	nenin	3	të	Ligjit,	dispozitat	e	këtij	ligji	vlejnë	për	të	gjithë	nën-
shtetasit	e	huaj,	me	përjashtim	të	nënshtetasve	të	huaj,	të	cilët:	kërkojnë	mbrojtje	
ndërkombëtare	nga	Republika	e	Maqedonisë	në	pajtim	me	Ligjin	për	mbrojtje	ndër-
kombëtare	dhe	për	mbrojtje	të	përkohshme,	me	përjashtim	të	rasteve	të	cilat	me	
këtë	ligj	më	ndryshme	nuk	janë	përcaktuar	ose	nëse	sipas	të	drejtës	ndërkombëtare	
personat	e	tillë	 gëzojnë	privilegje	dhe	 imunitet,	nëse	 zbatimi	 i	 këtij	 ligji	 është	në	
kundërshtim	me	obligimet	e	ndërmarra	ndërkombëtare	dhe	me	parimin	e	reciproc-
itetit.	

Mund	të	konkludojmë	se	në	lidhje	me	këtë	çështje,	ekziston	vetëm	harmo-
nizimi	i	terminologjisë	në	pajtim	me	ligjin	e	ri	LMNMP.

Në	pajtim	me	nenin	10,	paragrafi	3	të	Ligjit,	dispozita	që	ka	të	bëjë	me	hyrjen	
kundërligjore	nuk	vlen	për	nënshtetasin	e	huaj	i	cili	ka	kërkuar	pranimin	e	së	drejtës	
për	mbrojtje	ndërkombëtare	në	pajtim	me	LMNMP.	

Më	tutje,	në	pajtim	me	nenin	19,	nuk	mund	ti	refuzohet	hyrja	nënshtetasit	
të	huaj:	i	cili	ka	shprehur	qëllimin	që	të	parashtroj	kërkesën	për	pranimin	e	së	dre-
jtës	për	mbrojtje	ndërkombëtare	në	Republikën	e	Maqedonisë;	personit	i	cili	do	të	
parashtroj	kërkesën	për	pranimin	e	së	drejtës	për	mbrojtje	ndërkombëtare	në	vend	
kalimet	kufitare	në	Republikën	e	Maqedonisë	ose	të	cilit	Republika	e	Maqedonisë	i	
ka	pranuar	të	drejtën	për	mbrojtje	ndërkombëtare.	

Në	 lidhje	me	 të	 drejtat	 e	 viktimave	 të	 tregtisë	me	 njerëz,	 gjatë	 periudhës	
kohore	 të	shërimit	dhe	reflektimit	 të	personave	viktima	të	 tregtisë	me	njerëz,	në	
gjuhën	të	cilën	e	kuptojnë	njoftohet	për...realizimin	e	të	drejtës	së	azilit,	 ....	 (neni	
122	paragrafi	2).

Në	pajtim	me	dispozitën	nga	neni	129	paragrafi	2,	qëndrimi	i	vazhdueshëm	do	
ti		lejohet	personit	nën	mbrojtje	ndërkombëtare,	i	cili	së	paku	pesë	vite	para	parash-
trimit	të	kërkesës	për	lejimin	e	qëndrimit	të	përhershëm,	pa	ndërprerje	ka	qëndruar	
në	territorin	e	Republikës	së	Maqedonisë,	në	pajtim	me	këtë	status.	Nga	ana	tjetër,	
qëndrimi	i	përhershëm	nuk	do	ti	lejohet	nënshtetasit	të	huaj	i	cili	nuk	posedon	lejen	
për	qëndrim	në	Republikën	e	Maqedonisë,	në	bazë	të	mbrojtjes	së	përkohshme	ose	
i	cili	ka	parashtruar	kërkesën	për	fitimin	e	lejes	për	qëndrim	në	këtë	bazë	dhe	i	cili	



161

NIVELI I RESPEKTIMIT TË DREJTAVE TË SHTETASVE TË HUAJ, ME FOKUS PËR PERSONAT E PËRF-
SHIRË NGA KRIZA E REFUGJATËVE TË CILËT VUAJNË DËNIMIN ME BURGIM NË ENP “IDRIZOVË”

pret	vendimin	për	zgjidhjen	e	statusit	të	tij;	personit	i	cili	ka	parashtruar	kërkesën	
për	mbrojtje	ndërkombëtare	dhe	për	të	cilin	nuk	është	miratuar	vendimi	përfundim-
tar	gjatë	procedurës	për	pranimin	e	së	drejtës	për	mbrojtje	ndërkombëtare	(neni	
129,	paragrafi	4).

Kushtet	për	lejimin	e	qëndrimit	të	vazhdueshëm	të	nënshtetasit	të	huaj	dhe	
të	personit	nën	mbrojtje	ndërkombëtare,	është	rregulluar	në	nenin	130	të	Ligjit.	

Dispozita	për	shkaqet	e	qëndrimit	kundërligjorë	sipas	nenit	147	nuk	vlen	për	
nënshtetasin	 	e	huaj	 i	 cili	 ka	kërkuar	njohjen	e	 së	drejtës	për	mbrojtje	ndërkom-
bëtare	në	pajtim	me	Ligjin	për	mbrojtje	ndërkombëtare	dhe	për	mbrojtje	 të	për-
kohshme	(neni	147,	paragrafi	3).	

Dispozitat	për	dëbimin	e	nënshtetasve	të	huaj,	në	pajtim	me	nenin	149	nuk	
zbatohen	për	nënshtetasit	e	huaj	që	kërkojnë	mbrojtjen	ndërkombëtare	nga	Repub-
lika	e	Maqedonisë	në	pajtim	me	Ligjin	për	mbrojtje	ndërkombëtare	dhe	për	mbrojt-
je	të	përkohshme	(neni	149	paragrafi	4).

Më	tutje,	në	rastet	kur	nënshtetasi	i	huaj	ka	parashtruar	kërkesën	për	pranimin	
e	së	drejtës	së	azilit,	ndalesa	për	hyrje	do	ti	ndërpritet,	dhe	në	rastet	kur	atij	do	ti	
lejohet	statusi	i	refugjatit	ose	i	personit	nën	mbrojtje	subsidiare,	ndalesa	për	hyrje	
do	të	tërhiqet	(neni	153	paragrafi	8).

Me	ligjin	parashikohet	edhe	formimi	i	Qendrës	për	pranimin	e	nënshtetasve	
të	 huaj	 pranë	Ministrisë	 për	 punë	 të	 brendshme.	Mes	 tjerave,	 në	 Qendrën	 për	
pranime	mund	të	akomodohet	kërkuesi	i	azilit,	për	të	cilin	është	miratuar	vendimi	
për	kufizimin	e	lirisë	për	lëvizje	në	pajtim	me	ligjin	(neni	159	paragrafi	4)44.

Gjithashtu,	me	ligjin	parashikohet	implementimi	i	Bazës	së	integruar	të	infor-
macioneve	për	nënshtetasit	e	huaj,	duke	i	përfshirë	këtu	edhe	të	dhënat	për	azilin,	

44  Neni 159: (5) Në hapësirë të posaçme të përcaktuar për personat e moshës së mitur, në suaza të 
Qendrës për pranime, akomodohet edhe i mituri pa përcjelljes i cili për shkaqe objektive menjëherë 
nuk mund ti dorëzohet organit shtetërorë të shtetit nënshtetas i të cilit është i njëjti dhe për këtë 
masë njoftohet Qendra për punë sociale, me qëllim të përcaktimit të kujdestarit në pajtim me Ligjin 
për familje. (6) Në rastet e theksuara në paragrafin  (5) të këtij neni respektohet parimi i interesit 
më të mirë të fëmijës. (7) Fëmijët e moshës së mitur pa përcjellje dhe familjet me fëmijë të moshës 
së mitur ndalohen në Qendrën për pranime vetëm në raste të skajshme dhe për një afat sa më të 
shkurtër kohorë. (8) Gjatë kohës së akomodimit të nënshtetasve të huaj në Qendrën për pranime 
atyre do tu mundësohet kyçja në aktivitetet e lira dhe rekreative që janë të përshtatshme për moshën 
e tyre, do tu ofrohet ndihma juridike, sociale, mjekësore dhe psikologjike, si dhe e drejta e arsimimit 
në suaza të institucioneve në Republikën e Maqedonisë.
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emigrimet	dhe	vizat	në	Ministrinë	për	punë	të	brendshme	(neni	200,	paragrafi	1).	

Duke	pasur	parasysh	faktin	se	Ligji	aktual	për	nënshtetasit	e	huaj	(LNH)	akoma	
është	në	fuqi,	më	tutje	do	të	fokusohemi	në	dispozitat	më	karakteristike	të	këtij	ligji.

Në	LNH,	rregullohen	kushtet	për	hyrje,	largim	dhe	qëndrim	të	nënshtetasve	
të	huaj	në	Republikën	e	Maqedonisë,	si	dhe	të	drejtat	dhe	detyrimet	e	tyre	(neni	1).	
Nënshtetasi	i	huaj,	në	kuptim	të	këtij	ligji,	është	personi	i	cili	nuk	është	nënshtetas	
i	Republikës	së	Maqedonisë.	Nënshtetas	i	huaj	është	edhe	personi	pa	nënshtetësi,	
përkatësisht	personi	të	cilin	asnjë	shtet	sipas	fuqisë	së	ligjeve	të	veta	nuk	e	konsid-
eron	për	nënshtetasin	e	tij	(neni	2).

Dispozitat	e	këtij	ligji	kanë	të	bëjnë	me	të	gjithë	nënshtetasit	e	huaj,	me	për-
jashtim	të	nënshtetasve	të	cilët:	kërkojnë	mbrojtje	nga	Republika	e	Maqedonisë	në	
pajtim	me	LAMP,	me	përjashtim	të	rasteve	nëse	me	këtë	 ligj	nuk	është	përcaktu-
ar	ndryshe,	personat	të	cilët	sipas	të	drejtës	ndërkombëtare	gëzojnë	privilegje	dhe	
imunitet,	nëse	zbatimi	i	këtij	ligji	nuk	është	në	kundërshtim	me	obligimet	ndërkom-
bëtare	të	marra	përsipër	dhe	me	parimin	e	reciprocitetit	(neni	3	i	LNH)45.

Në	pajtim	me	nenin	25,	nuk	mund		ti	refuzohet	hyrja	nënshtetasit	të	huaj:	i	
cili	shpreh	qëllimin	që	të	parashtroj	kërkesën	për	pranimin	e	së	drejtës	së	azilit	në	
Republikën	e	Maqedonisë,	nënshtetasit	 të	huaj	 i	 cili	 ka	parashtruar	kërkesën	për	
pranimin	e	së	drejtës	për	azil	në	Republikën	e	Maqedonisë,	nënshtetasit	të	huaj	të	
cilit	Republika	e	Maqedonisë	i	ka	pranuar	të	drejtën	e	azilit,	nënshtetasit	të	huaj	i	
cili	posedon	pasaportën	e	vlefshme	ndërkombëtare	me	lejen	për	qëndrim	në	Re-
publikën	e	Maqedonisë,	ose	nënshtetasi	 i	cili	posedon	pasaportën	e	vlefshme	me	
letërnjoftim	diplomatik	ose	me	letërnjoftim	zyrtarë.

Leja	për	qëndrim	të	vazhdueshëm,	nuk	do	ti	jepet	nënshtetasit	të	huaj	i	cili	
ka	qëndruar	në	Republikën	e	Maqedonisë:	...si	refugjat	i	pranuar	ose	nënshtetasi	i	
huaj	që	ka	parashtruar	kërkesën	për	pranimin	e	së	drejtës	së	azilit,	dhe	kërkesa	e	të	
cilit	është	në	procedurën	e	përcaktuar	me	ligjin	dhe	për	të	cilën	kërkesë	nuk	është	
miratuar	vendimi	përfundimtarë....(neni	87,	paragrafi	3,	alineja	8	e	Ligjit	për	nën-
shtetasit	e	huaj).

45  Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 35/2006, 66/2007, 117/2008, 92/2009, 156/2010, 158/2011, 84/2012, 
13/2013, 147/2013, 148/2015 dhe 217/2015). 
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Gjatë	disa	viteve	të	fundit	është	vërejtur	dukuria	e	shfaqjes	së	krizës	më	të	
madhe	të	refugjatëve	në	Evropë	pas	përfundimit	të	Luftës	së	Dytë	Botërore,	gjatë	
kësaj	në	vitin	2015,	kanë	arritur	pothuajse	1,3	milionë	persona	që	kanë	kërkuar	azil,	
të	cilët	kryesisht	kanë	arritur	me	anije	nga	Turqia	ose	nga	Afrika	Veriore.	Shumica	
enorme	e	 refugjatëve	 janë	refugjatë	nga	Siria	që	arratisen	nga	kolapsi	katastrofal	
në	shtetin	e	tyre,	edhe	pse	atyre	iu	bashkëngjitën	edhe	refugjatët	nga	Iraku,	Afgani-
stani,	Eritrea	dhe	nga	një	numër	i	madh	i	shteteve	problematike46. 

Republika	e	Maqedonisë,	është	një	nga	shtetet	 transitore	për	 refugjatët	 të	
cilët	udhëtojnë	drejtë	BE-së.	Sipas	informacioneve	të	Kryqit	të	Kuq	të	Maqedonisë,	
gjatë	muajit	korrik	të	vitit	2015,	më	shumë	se	62.500	refugjatë	kanë	kaluar	nëpër	
shtetin	tonë.	Sipas	të	dhënave	nga	UNICEF,	më	shumë	se	64.000	njerëz	janë	regjis-
truar	në	qendrën	për	pranime	në	Gjevgjeli	në	kufirin	me	Greqinë.	Shumica	e	madhe	
e	 refugjatëve	 janë	nga	Siria	 (81%),	Afganistani	 (5%),	 Iraku	 (5%)	dhe	nga	Pakistani	
(3%).	Kërkuesit	 tjerë	 të	azilit	 vijnë	nga	Somalia,	Palestina,	Kongo	dhe	nga	Kamer-
uni.	Edhe	pse	numri	 i	refugjatëve	të	paraqitur	manifeston	variacione	nga	burimet	
e	ndryshme	të	informacioneve,	numrat	e	vërtetë	janë	shumë	të	lartë;	numri	i	per-
sonave	të	regjistruar	paraqet	rreth	gjysmën	e	numrit	të	përgjithshëm	të	personave	
që	transitorë	nëpër	shtetin	tonë47. 

Në	parim,	e	drejta	ndërkombëtare	e	fuqizuar	nga	Komisari	i	Lartë	për	refug-

    1.  KRIZA E REFUGJATËVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

PJESA E DYTË
PËR REFUGJATËT DHE PËR KRIZËN E REFUGJATËVE  

46  World Politics Review The European Refugee Crisis: Current Policy Failures and Potential Solu-
tions. A Free White Paper https://www.worldpoliticsreview.com E qasshme më datën: 1.12.2018.

47  http://www.migrationpolicycentre.eu/profile-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia/ E qa-
sshme më datën: 20.11.2018. 
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48  United Nations High Commissioner for Refugees https://www.unhcr.org/the-high-commissioner.
html E qasshme më datën: 8.12.2018.

49  The 1951 Refugee Convention. https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html. E qasshme 
më datën: 8.12.2018.

50  World Politics Review The European Refugee Crisis: Current Policy Failures and Potential Solu-
tions. A Free White Paper https://www.worldpoliticsreview.com. E qasshme më datën: 1.12.2018. 

51  UNHCR, The former Yugoslav Republic of Macedonia as a Country of Asylum Observations on 
the situation of asylum-seekers and refugees in the former Yugoslav Republic of Macedonia, August 
2015 https://www.refworld.org/pdfid/55c9c70e4.pdf. E qasshme më datën: 11.12 2018.

52  Protocol relating to the Status of Refugees, 1967. https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalIn-
terest/protocolrefugees.pdf. E qasshme më datën: 8.12.2018.

53  http://www.migrationpolicycentre.eu/profile-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia/. E 
qasshme më datën: 20.11.2018.

jatët	pranë	Kombeve	të	Bashkuara48,	siguron	kornizën	për	ballafaqim	me	këtë	krizë.	
Konventa	për	refugjatët49	e	vitit	1951	identifikon	edhe	çështjen	se	cilët	individ	kërko-
jnë	mbrojtje	ndërkombëtare	–	personat	që	kanë	frikë	të	bazuar	nga	përndjekja	–	si	
dhe	përgjegjësitë	minimale	të	shteteve	ndaj	individëve	të	tillë,	para	se	gjithash,	de-
tyrimet	që	mos	ti	rikthejnë	në	shtetet	në	të	cilat	do	të	ballafaqohen	me	përndjekje.	
Në	kohën	e	përpilimit	të	Konventës	në	vitin	1951,	shtetet	gjithashtu	në	mënyrë	ek-
splicite	u	obliguan	me	parimin	kryesorë:	se	do	të	veprojnë	bashkërisht	“në	frymën	
e	bashkëpunimit	 të	vërtetë”	që	të	sigurojnë	zgjidhje	afatgjate	për	problemet	dhe	
hallet	e	refugjatëve50. 

Zyra	e	Komisarit	të	Lartë	për	refugjatët	pranë	Kombeve	të	Bashkuara	(UNHCR)	
është	e	detyruar	që	të	realizojë	mbikëqyrjen	mbi	zbatimin	e	Konventës	së	vitit	1951	
në	lidhje	me	statusin	e	refugjatëve	dhe	protokollin	e	saj	të	vitit	196751. 

Republika	e	Maqedonisë	e	ka	nënshkruar	dhe	ratifikuar	Konventën	dhe	iu	qas	
Protokollit	për	statusin	e	refugjatëve52	të	vitit	1967.		Duke	i	falënderuar	ndryshimeve	
të	Ligjit	për	azil	të	datës	18	qershor	të	vitit	2015,	refugjatët	patën	mundësinë	që	të	
aplikojnë	për	fitimin	e	azilit	në	kufirin	me	Republikën	e	Maqedonisë,	që	të	fitojnë	
dokumentin	me	të	cilin	atyre	u	lejohet	që	në	mënyrë	legale	të	udhëtojnë	në	Shkup	
dhe	të	parashtrojnë	kërkesën	për	fitimin	e	azilit	në	afatin	prej	72	orëve.	Si	rezultat	
i	kësaj,	53.571	njerëz	kanë	parashtruar	kërkesën	për	fitimin	e	azilit	në	shtetin	tonë,	
në	periudhën	nga	19	qershori	deri	më	1	shtator	të	vitit	2015.	Edhe	10.000	persona	
të	tjerë	janë	regjistruar	gjatë	javës	së	parë	të	muajit	shtator	të	vitit	2015.	Më	datën	
9	shtator	të	viti	2015,	Komisioni	Evropian	dha	propozimin	për	rregullativën	e	BE-së	
për	implementim	të	listës	së	përbashkët	të	BE-së	për	shtetet	me	prejardhje	të	sig-
urta	dhe	për	ndryshimin	e	Direktivës	2013/32/BE.	Propozimi,	njësoj	e	përfshin	edhe	
Republikën	e	Maqedonisë53. 
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Institucioni	kryesorë	i	cili	i	financoi	dhe	i	koordinoi	aksionet	humanitare	në	ra-
jonin	tonë	është	UNHCR,	e	cila	në	Republikën	e	Maqedonisë	punon	në	bashkëpun-
im	me	Kryqin	e	Kuq,	si	dhe	me	disa	partnerë	dhe	organizata	jo	qeveritare	siç	janë	
“Murgesha“,„Legis“	dhe	“Ndihma	për	emigrantët”.	Ekzistojnë	edhe	disa	organiza-
ta	të	tjera	të	cilat	bashkëpunojnë	me	organet	shtetërore:	“HERA”,	“IOM”,	“La	Stra-
da”,	“Porta	e	Hapur”,	“Shoqata	e	juristëve	të	rinj”,	“UNDP”,	“UNFPA”,	“UNICEF”	dhe	
“OBSH”.	

Respektimi	i	të	drejtave	të	emigrantëve	dhe	të	refugjatëve,	paraqet	një	prej	
çështjeve	të	cilave	AP	si	dhe	MKP	i	kushton	vëmendje	të	posaçme	qysh	nga	viti	2011.	

Avokati	 i	 popullit,	 në	pajtim	me	nenin	31	dhe	31-a	 të	 Ligjit	 për	 avokatin	e	
popullit	(“Gazeta	zyrtare	e	Republikës	së	Maqedonisë”	nr.	бр.	60/2003,	114/2009,	
181/2016,	189/2016	dhe	35/2018)	i	kushton	vëmendje	të	veçantë	mbrojtjes	së	të	
drejtave	kushtetuese	dhe	ligjore	të	personave	të	privuar	nga	liria.	Avokati	i	popullit	
–	Mekanizmi	parandalues	nacional	gjatë	realizimit	të	parandalimit	të	torturës	dhe	
të	 llojit	 tjetër	 të	veprimit	ose	dënimit	 të	vrazhdët,	 	 jo	njerëzor	ose	nënçmues,	ka	
kompetenca	që	me	 rregull	 që	 ta	hulumtojë	 veprimin	e	personave	 të	privuar	nga	
liria,	tu	jap	rekomandime	deri	te	organet	relevante	dhe	të	propozoj	ndryshime	dhe	
plotësime	të	dispozitave	ligjore.	

Për	realizimin	e	këtyre	aktiviteteve,	AP	–	MPN	realizon	vizita	të	rregullta	dhe	
njëpasnjëshme	në	vendet	në	të	cilat	personat	janë	ose	mund	të	privohen	nga	liria.	
Privimi	nga	liria	nënkupton	formën	e	arrestimit	ose	të	burgimit,	ose	trajtën	e	ndalim-
it	të	personave	në		kapacitetet	publike	ose	private	në	të	cilat	personit	nuk	i	lejohet	
që	me	vullnet	të	lirë	ti	braktisë	të	njëjtit54.	Për	këtë	qëllim,	AP	–	MPN	realizon	vizita	
të	 rregullta	dhe	 të	njëpasnjëshme	në	qendrat	pranuese	 transitore	“Vinojug”	dhe	
“Tabanoc”,	Qendrën	pranuese	të	kërkuesve	të	azilit	“Vizbeg”	dhe	në	Qendrën	pran-
uese	për	shtetasit	e	huaj	“Gazi	Baba”.	

Në	raportet	e	AP	dhe	të	MPN	mund	të	vërehet	se	janë	të	detektuar	kushtet	e	
pavolitshme	në	qendrën	e	kërkuesve	të	azilit	si	dhe	në	qendrën	për	nënshtetasit	e	
huaj.	AP	parashtroi	rekomandime	deri	te	organet	kompetente	dhe	deri	te	institucio-
net	për	përmirësimin	e	kushteve,	por	në	të	njëjtën	kohë	drejtoi	apelin	se	Republika	
e	Maqedonisë	nuk	është	e	gatshme	për	tu	ballafaquar	me	krizën	e	refugjatëve,	e	
cila	ishte	në	fillet	e	saja.	Në	vitin	2015,	kur	kriza	e	refugjatëve	arriti	kulminacionin,	
në	pah	doli	edhe	gatishmëria	e	pamjaftueshme	si	dhe	mungesa	e	profesionalitetit	

54  Ligji për avokatin e popullit („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 60/2003, 
114/2009, 181/2016, 189/2016 dhe 35/2018).
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të	 institucioneve	të	organeve	kompetente.	AP	si	 institucion	me	seriozitetin	më	të	
madh	po	 lufton	për	 respektimin	e	 të	drejtave	 të	emigrantëve	dhe	të	 refugjatëve.	
Përmes	vizitave	të	rregullta	të	ekipit	të	MPN	në	qendrat	në	të	cilat	janë	të	akomodu-
ar	emigrantët	dhe	refugjatët	deri	në	ditët	e	sotme,	po	adresohen	kritika	të	rrepta	si	
dhe	rekomandime	përkatëse	në	lidhje	me	kushtet	dhe	me	nivelin	e	respektimit	të	
drejtave	të	këtyre	personave.	Konstatimet	e	përgjithshme	të	AP	në	raportin	e	fundit	
janë	se	“...	Vitin	kryesisht	e	karakterizoi	politika	e	kufijve	të	mbyllur,	politikë	kjo	e	cila	
është	pranuar	dhe	e	zbatuar	edhe	nga	pushteti	maqedonas.	Politikat	e	tilla,	paraqes-
in	shkelje	të	drejtpërdrejtë	të	parimeve	të	të	drejtës	së	refugjatëve,	të	paraparë	me	
Konventën	për	statusin	e	refugjatëve	dhe	në	dokumentet	e	tjera	ndërkombëtare	të	
cilat	i	ka	nënshkruar	Republika	e	Maqedonisë.	Kjo	politikë,	gjithashtu,	rezultoi	me	
përkeqësimin	e	situatës	edhe	ashtu	të	vështirë	të	personave	të	cilët	kërkojnë	mbro-
jtjen	ndërkombëtare,	përmes	nxitjes	së	emigrimeve	ilegale	së	bashku	me	të	gjitha	
rreziqet	mbi	sigurinë	dhe	jetën	e	emigrantëve	dhe	refugjatëve...“55 

Gjatë	 vitit	 2017,	 njësoj	 sikur	 edhe	 gjatë	 viteve	 të	mëparshme,	 ekipi	 i	Me-
kanizmit	Kombëtarë	Parandalues	vazhdoi	me	vizitat	e	vazhdueshme		dhe	me	mon-
itorimin	në	Qendrat	pranuese	 transitor	 “Vinojug”	dhe	“Tabanoc”,	 si	dhe	në	Qen-
drën	pranuese	për	nënshtetasit	e	huaj	në	Gazi	Babë	dhe	në	Qendrën	pranuese	për	
akomodimin	e	kërkuesve	të	azilit	në	Vizbeg.	Qëllimi	i	vizitave	të	realizuara	ishte	që	
përmes	kontrollimit	të	kushteve	materiale	dhe	të	dokumentacionit,	përmes	bised-
imeve	me	personat	të	cilët	janë	të	akomoduar	në	këto	qendra	dhe	me	autoritetet	
zyrtare,	të	identifikohen	rreziqet	eventuale	me	qëllim	të	pengimit	të	torturës	dhe	të	
llojeve	tjera	të	veprimit	dhe	dënimin	të	vrazhdët	dhe	jo	njerëzorë,	si	dhe	me	qëllim	

55  „MKP konstaton se edhe gjatë vitit raportues, problemi në lidhje me ndalimin kundërligjorë të 
personave në Qendrën për nënshtetas të huaj akoma mbetet si problem i pa zgjidhur. Përkatësisht, 
po vazhdohet me praktikën që personat të ndalohen në suaza të Qendrës me aktvendime të për-
caktuara nga Ministria për punë të brendshme me qëllim të përcaktimit të identitetit edhe përskaj 
faktit se organi i vetëm kompetent që të miratoj aktvendimin për ndalime në këtë bazë është vetëm 
gjykata. Si një prej vërejtjeve kryesore të MKP që u theksuan në raportet e posaçme është munge-
sa e informacioneve për personat për nga aspekti i kohëzgjatjes dhe shkaqet e ndalesës. Edhe pse 
personave të ndaluar u janë dhënë ekzemplarët e aktvendimeve për ndalimin e tyre, të cilët janë në 
gjuhën maqedonase dhe atë angleze, për shkak të mossigurimit të përkthyesit, pjesa më e madhe e 
personave që nuk kuptojnë gjuhën maqedonase dhe atë angleze, mbeten të pa njoftuar me përmba-
jtjen e aktvendimit, ashtu që të njëjtit zakonisht nuk mund ta shfrytëzojnë të drejtën e animimit. Në 
të njëjtën kohë, këta persona nuk janë të njoftuar edhe me rregullat e rendit të shtëpisë në Qen-
drën për pranime, edhe pse të njëjtit janë të theksuara në më shumë vende të dukshme në suaza të 
kapaciteteve akomoduese.” Avokati i popullit (mars viti 2018) Raporti vjetor për nivelin e sigurimit 
të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut. http://ombudsman.mk/
upload/Godisni%20izvestai/GI-2017/GI-2017.pdf E qasshme më datën: 11.12.2018.
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të	përmirësimit	të	sistemit	të	mbrojtjes	 juridike	dhe	të	mundësohet	realizimi	 i	pa	
penguar	i	të	drejtave	të	tyre	të	garantuara56. 

Për	 nga	 aspekti	 i	 procedurës	 për	 qasje	 deri	 te	 e	 drejta	 e	 azilit,	Mekanizmi	
Parandalues	Nacional	konstaton	se	pjesa	më	e	madhe	e	personave	të	ndaluar	janë	
të	njoftuar	me	mundësinë	që	të	parashtrojnë	kërkesën	për	pranimin	e	së	drejtës	për	
azil	në	Republikën	e	Maqedonisë,	por	mundësia	që	ta	shfrytëzojnë	këtë	të	drejtë	
atyre	u	ofrohet	pas	dhënies	së	dëshmisë	së	tyre	para	gjykatës	përkatëse	në	suaza	të	
procedurave	që	drejtohen	kundër	personave	të	tretë.	Kështu	që,	personat	e	ndalu-
ar	në	Qendrën	për	pranimin	e	nënshtetasve	të	huaj,	edhe	më	tej	ballafaqohen	me	
vështirësi	gjatë	qasjes	së	tyre	deri	te	procedura	për	pranimin	e	të	drejtës	për	azil.	
Më	 tutje,	MPB-ja	 realizon	 ri	–	admisionin	e	 refugjatëve	pa	 informimin	se	 të	njëj-
tit	gjenden	në	fazën	e	procedurës	për	kthim	të	detyruar,	gjatë	kësaj	kjo	procedurë	
po	realizohet	edhe	mbi	personat	për	të	cilët	është	filluar	procedura	për	bashkimin	
familjarë.

Si	 lëshime	më	serioze	të	konstatuara	në	Raportet	e	posaçme	të	Avokatit	të	
Popullit	 theksohen:	 Zgjidhjet	 jo	 legale	 të	 miratuara	 nga	 organi	 kompetent,	 mos	
dhënia	e	aktvendimeve	për	ndalime	në	qendrën	për	pranimin	e	shtetasve	të	huaj,	
personat	të	cilët	ndalohen,	fshehja	e	numrit	aktual	të	personave	të	akomoduar	në	
Qendrën	dhe	në	lidhje	me	akomodimin	e	personave	të	cilët	nuk	janë	të	evidentuar	
në	regjistrat	e	Ministrisë	për	punë	të	brendshme,	shkurtimi	i	së	drejtës	për	shëtitje	
dhe	për	qasje	deri	te	procedura	për	pranimin	e	së	drejtës	për	azil	dhe	ndalimin		e	
shtetasve	të	huaj	në	cilësi	të	dëshmitarëve	gjatë	procedurës	penale.	

56  http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2018/NPM%20Godisen%20izvestaj-2017.pdf.
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Në	periudhën	 14	 dhe	 15	 nëntor	 të	 vitit	 2018	 u	 realizua	 vizita	 në	 ENP	 “Id-
rizovë”.

Në	çastin	kur	u	realizua	hulumtimi	në	ENP	“Idrizovë”,	dënimin	me	burgim	e	
vuanin	gjithsej	102	të	burgosur,	nënshtetas	të	huaj.	Prej	tyre	99	 i	përkasin	gjinisë	
mashkullore,	kurse	tre	persona	të	gjinisë	femërore.	Nga	numri	 i	përgjithshëm	i	të	
burgosurve	nënshtetas	të	huaj,	13	 janë	nga	shtete	e	përfshira	me	të	a.q.	“kriza	e	
refugjatëve”	(nga	Afganistani,	Pakistani,	Irani,	Sudani).	Me	hulumtimin	u	përfshinë	
gjithsej	 55	 të	 burgosur	 nënshtetas	 të	 huaj,	 prej	 tyre	 13	persona	nga	Afganistani,	
Pakistani,	 Irani	dhe	nga	Sudani,	kurse	42	personat	tjerë	 ishin	nga	shtetet	e	huaja,	
gjatë	kësaj	u	mbajt	llogari	për	përfaqësimin	në	përqindje	të	personave	të	burgosur	
–	nënshtetas	të	huaj	nga	të	gjitha	shtetet.

Për	ndryshe,	korniza	metodologjike	e	hulumtimit	është	sqaruar	në	pjesën	e	
hyrjes	së	këtij	studimi.

    1.  REZULTATET NGA HULUMTIMI I REALIZUAR

PJESA E TRETË
REZULTATET NGA HULUMTIMI EMPIRIK I REALIZUAR PËR 

NIVELIN E RESPEKTIMIT TË DREJTAVE TË NËNSHTETASVE TË 
HUAJ TË CILËT VUAJNË DËNIMIN E BURGIMIT NË ENP “ID-

RIZOVË”

Nga	numri	i	përgjithshëm	i	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	99	(97,1	%)	i	për-
kasin	gjinisë	mashkullore	dhe	tre	(2,9	%)	i	përkasin	gjinisë	femërore.

1.1	 Të	dhënat	e	përgjithshme	për	të	burgosurit	nënshtetas	të	huaj

1.1.1   Gjinia e të burgosurve, nënshtetas të huaj
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Grafiku nr.1 - Numri i të burgosurve të huaj sipas gjinisë

Nga	numri	i	përgjithshëm	i	të	burgosurve,	13	(12,7%)		janë	nga	Afganistani	(2),	
Pakistani	(9),	Irani	(1)	dhe	Sudani	(1).	Të	tjerët	janë	nga	Shqipëria	(35),	Bosnje	dhe	
Hercegovina	(1),	Bullgaria	(7),	Kosova	(8),	Serbia	(10),	Kroacia	(5),	Çekia	(1),	Suedia	
(1)	dhe	etj.	Një	pjesë	e	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	posedojnë	nënshtetësi	të	
dyfishtë	(18),	kurse	tre	prej	tyre	janë	me	status	të	parregulluar.	Tre	të	burgosurit	që	
i	përkasin	gjinisë	femërore	janë	nga:	njëra	është	nga	Bosnje	dhe	Hercegovina,	njëra	
është	me	nënshtetësi	të	dyfishtë	të	Shqipërisë	dhe	të	Maqedonisë,	dhe	e	burgosura	
e	tretë	është	bi-patrid	nga	Romania	dhe	nga	Moldavia.

1.1.2   Nënshtetësia e të burgosurve, nënshtetas të huaj
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Numri	më	i	madh	i	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	janë	të	grup	moshës	30	
–	39	vjeçare	–	30,4	%.	Më	pas	pason	grup	mosha	prej	21	–	29	vjeçare	–	28,4	%.	Grup	
mosha	prej	40	–	49	vjeçare	merr	pjesë	me	17,6	%,	grup	mosha	prej	50	–	59	vjeçare	
merr	pjesë	me	16,7	%,	kurse	grup	mosha	mbi	60	vjeçare	merr	pjesë	me	6,9	%.

1.1.3   Viti i lindjes së të burgosurve, nënshtetas të huaj
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Grafiku nr.3 - Numri i të burgosurve të huaj sipas vitit të lindjes

Për	sa	i	përket	grup	moshës	së	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	që	i	përkasin	
gjinisë	mashkullore,	kemi	këtë	distribuim	vijues:	Me	pjesëmarrjen	prej	29,3%	(sipas	
29	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj),	janë	të	përfaqësuara	grup	moshat	prej	21	–	29	
dhe	30	–	39	vjeçar.	Tetëmbëdhjetë	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(18,2%)	i	
takojnë	grup	moshës	40-49	vjeçare,	16	(16,2%)	i	takojnë	grup	moshës	prej	50	–	59	
vjeçare	dhe	shtatë	prej	tyre	(7,1	%)	i	takojnë	grup	moshës	mbi	60	vjeçare.
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Të	burgosurit	që	i	përkasin	gjinisë	femërore,	njëra	prej	tyre	është	e	lindur	në	
vitin	1961	(57	vjeçare),	e	dyta	ka	lindur	në	vitin	1980	(38	vjeçare)	dhe	e	burgosura	e	
tretë	ka	lindur	në	vitin	1987	(31	vjeçare).

Për	sa	i	përket	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	që	janë	nga	shtetet	e	përf-
shira	me	krizën	e	refugjatëve,	dy	prej	tyre	janë	të	lindur	në	vitin	1983	(35	vjeçar),	dy	
prej	tyre	janë	të	lindur	në	vitin	1991	(27	vjeçar),	dhe	me	nga	një	janë	të	moshës	44,	
42,	33,	30,	26,	25,	23,	22,	21	vjeçare.	

Mund	të	konkludohet	se	dominojnë	personat	e	grup	moshës	21	–	29	vjeçare	
me	pjesëmarrje	prej	53,8	%,	më	pas	pason	grup	mosha	30	–	39	vjeçare	me	pjesëmar-
rje	prej	30,8	%	dhe	grup	mosha	40	–	49	vjeçare	me	pjesëmarrje	prej	15,4	%.
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Grafiku nr.4 - Numri i të burgosurve të huaj-meshkuj sipas moshës

Grafiku nr.5 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët janë nga shtetet e krizës së refug-
jatëve (Afganistan, Pakistan, Iran dhe Sudan)
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Numri	më	 i	madh	 i	 veprave	 të	 shkaktuara	penale	nga	ana	e	 të	burgosurve	
nënshtetas	të	huaj	kanë	të	bëjnë	me	nenin	215	të	Kodit	penal	të	Republikës	së	Ma-
qedonisë,	përkatësisht	për	prodhimtari	dhe	lëshim	të	pa	autorizuar	në	qarkullim	të	
drogave	–	substancave	narkotike,	substancave	psiko	–	trope	dhe	të	prekursorëve.	
Madje	41,2	%	prej	të	burgosurve	vuajnë	dënimin	e	burgut	për	këtë	vepër	penale	
edhe	atë	më	shpesh	për	trajtën	e	kualifikuar	sipas	paragrafit	tre,	përkatësisht	nëse	
veprën	e	kanë	kryer	më	shumë	persona	ose	nëse	shkaktari	i	kësaj	vepre	penale	ka	
qenë	organizatorë	i	rrjetit	të	shitësve	(dilerëve)	ose	i	ndërmjetësuesve.	Si	vepër	pa-
suese	penale	për	nga	aspekti	i	përfaqësimit	është	vepra	penale	sipas	nenit	418	–	b,	
kontrabandimi	me	emigrantët	(18,6	%).	Numri	më	i	madh	i	të	burgosurve	janë	në	
lidhje	me	paragrafin	4,	përkatësisht	kanë	të	bëjnë	me	rastet	kur	vepra	penale	është	
kryer	me	person	të	moshës	së	mitur.	Më	pas	pasojnë	veprat	penale	për	vrasje	sipas	
nenit	123	(7	vepra	penale),	më	pas	veprat	penale	sipas	nenit	394	–	a,	organizata	
terroriste	(7	vepra	penale),	gjashtë	vepra	penale	kanë	të	bëjnë	me	hajdutëri	sipas	
nenit	237	të	KPM,	katër	vepra	penale	janë	në	lidhje	me	grabitjet	sipas	nenit	141	etj.

Të	dhënat	janë	të	përmbledhura	në	grafikun	e	prezantuar	më	poshtë.

1.1.4   Veprat penale për të cilat të burgosurit vuajnë dënimin e 
burgut për nënshtetasit e huaj
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Grafiku nr.6 - Numri i veprave penale të kryera nga të burgosur të huaj
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Grafiku nr.7 - Numri i veprave penale të kryera nga të burgosur të huaj të cilët vijnë nga 
shtetet e krizës së refugjatëve (Afganistan, Pakistan, Iran dhe Sudan)

Të	burgosurit	që	i	përkasin	gjinisë	femërore	janë	shkaktare	të	këtyre	veprave	
penale:	Njëra	vuan	dënimin	e	burgimit	për	kryerjen	e	veprës	penale	–	vrasje	sipas	
nenit	123	paragrafi	1	të	KPM.	E	burgosura	e	dytë	për	trajtën	e	kualifikuar	të	veprës	
penale	–	prodhimtari	e	pa	autorizuar	dhe	lëshimin	në	qarkullim	të	drogave	narko-
tike	dhe	të	substancave	dhe	të	prekursorëve	psikotrope	sipas	nenit	215	paragrafi	
3	 të	 KPM,	 dhe	 e	 burgosura	 e	 tretë	 për	 veprën	penale	 –	 themelimin	 e	 raporteve	
të	 robërisë	dhe	për	 transport	 të	personave	në	raporte	 robërie	ndaj	personave	të	
moshës	së	mitur,	në	pajtim	me	nenin	418	paragrafi	3	të	KPM.

Të	burgosurit	nënshtetas	të	huaj,	të	cilët	janë	me	prejardhje	nga	Afganistani,	
Pakistani,	 Irani	 dhe	 nga	 Sudani	 vuajnë	 dënimin	 	 burgimit	 për	 këto	 vepra	 penale:	
Pesë	prej	 tyre	 janë	 të	dënuar	për	veprën	penale	 sipas	nenit	418	–	b	paragrafi	4,	
kontrabandimi	me	emigrantë,	vepër	e	kryer	me	persona	të	moshës	së	mitur.	Katër	
persona	për	veprën	penale	–	grabitje	në	pajtim	me	nenin	141	KPM.	Dy	prej	 tyre	
për	organizimin	e	grupit	dhe	për	nxitjen	për	kryerje	të	veprave	që	kanë	të	bëjnë	me	
tregtinë	me	njerëz,	tregti	me	persona	të	moshës	së	mitur	dhe	për	kontrabandim	të	
emigrantëve	në	pajtim	me	nenin	418	–	c	paragrafi	3	i	KPM.	Një	person	është	i	dënuar	
për	prodhimtari	dhe	distribuim	të	pornografisë	me	fëmijët	(neni	193-a	paragrafi	1)	
dhe	për	kontrabandim	me	emigrantët	(neni	418-b	paragrafi	3)	të	KPM.
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Grafiku nr.8 - Numri i të burgosurve të huaj kryerës të veprave penale

Dymbëdhjetë	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(92,3%)	nga	Afganistani,	
Pakistani,	Irani	dhe	Sudani	për	herë	të	parë	janë	shkaktarë	të	veprave	penale,	dhe	
vetëm	njëri	prej	tyre	është	recidivist	(7,7%).

Në	lidhje	me	nivelin	e	arsimimit	të	personave	të	burgosur	me	nënshtetësi	të	
huaj,	njëri	prej	tyre	është	analfabet	(1,82%),	16	(29,09%)	prej	tyre	kanë	të	përfun-
duar	arsimin	fillorë,	30	(54,55%)	prej	tyre	kanë	përfunduar	arsimin	e	mesëm,	katër	
prej	të	burgosurve	(7,27%)	janë	me	përgatitje	të	arsimit	sipërorë,	njëri	prej	të	bur-
gosurve	(1,82%)	–	me	përgatitje	të	tjera	dhe	tre	prej	të	burgosurve	(5,45%)	nuk	janë	
prononcuar.	

Prej	 të	burgosurve	nënshtetas	 të	huaj	që	 janë	me	prejardhje	nga	shtetet	e	
përfshira	me	krizën	e	refugjatëve,	gjashtë	prej	tyre	janë	me	arsim	të	përfunduar	fil-
lorë,	pesë	prej	tyre	janë	me	arsim	të	mesëm	dhe	dy	prej	tyre	janë	me	arsim	sipërorë.

1.1.6   Niveli i arsimimit të personave të burgosur nënshtetas të 
huaj
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Nga	numri	i	përgjithshëm	i	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj,	83,64%	(46)	janë	
shkelës	për	herë	të	parë,	10,91%	(6)	janë	recidivistë	dhe	5,45%	(3)	janë	recidivistë	
të	shumëfishtë.

1.1.5   Historia kriminele e të burgosurve me nënshtetësi të huaj
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Grafiku nr.9 - Numri i të burgosurve të huaj sipas shkallës së arsimit

Grafiku nr.10 - Numri i të burgosurve të huaj sipas gjendjes martesore

Për	nga	aspekti	i	gjendjes	martesore,	përqindja	më	e	madhe	prej	52,73%	janë	
të	martuar,	më	pas	32,73%	janë	të	pa	martuar	dhe	10,91%	janë	të	shkurorëzuar.

1.1.7   Gjendja martesore e të burgosurve nënshtetas të huaj 
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Për	sa	i	përket	personave	që	janë	me	prejardhje	nga	Afganistani,	Pakistani,	Ira-
ni	dhe	Sudani,	61,54%	prej	tyre	janë	të	martuar,	30,77%	prej	tyre	janë	të	pa	martuar	
dhe	7,69%	janë	të	shkurorëzuar.

 

4

8

1 0 0

I / E PA 
MARTUAR

I / E MARTUAR I / E 
SHKURORËZUAR

I /E VEJË TJETËR

Grafiku nr.11 - Numri i të burgosurve të huaj sipas gjendjes martesore të cilët vijnë nga 
shtetet e krizës së refugjatëve (Afganistan, Pakistan, Iran dhe Sudan)

Në	 lidhje	me	 profesionin	 e	 të	 burgosurve	 nënshtetas	 të	 huaj,	 numri	më	 i	
madh	të	burgosurve	janë	punëtorë.	Për	sa	i	përket	të	burgosurve	me	prejardhje	nga	
Afganistani,	Pakistani,	Irani	dhe	Sudani,	dy	prej	tyre	janë	inxhinierë	të	ndërtimtarisë,	
me	nga	një	janë	elektricist,	bujk,	kalorës	i	kuajve,	rrobaqepës	dhe	një	është	i	pap-
unësuar,	dy	prej	të	burgosurve	janë	shitës	dhe	dy	janë	punëtorë.	Të	dhënat	janë	të	
prezantuara	në	grafikun	më	poshtë.

1.1.8   Profesionet e të burgosurve nënshtetas të huaj
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Grafiku nr.12 - Numri i të burgosurve të huaj sipas profesionit

Për	nga	aspekti	i	gjendjes	shëndetësore,	35	(63,64%)	prej	të	burgosurve	nën-
shtetas	të	huaj	u	prononcuan	se	janë	në	gjendje	të	mirë	shëndetësore,	17	(30,91%)	
–	 prej	 të	 burgosurve	 u	 prononcuan	 se	 gjendja	 shëndetësore	 e	 tyre	 është	 e	 pa-
volitshme,	tre	prej	të	burgosurve		(5,45%)	–	janë	prononcuar	se	gjendja	e	tyre	shën-
detësore	është	e	shkëlqyer.	Prapëseprapë,	shumica	prej	të	burgosurve	nënshtetas	
të	huaj	theksuan	se	edhe	kur	ballafaqohen	me	ndonjë	problem	të	caktuar	shënde-
tësorë,	qasja	deri	te	mjeku	është	shumë	e	vështirë.	Përgjigjet	e	këtyre	pyetjeve	në	
tërësi	korrespondojnë	me	konstatimet	e	raporteve	të	MPN57	dhe	të	KPT58. 

1.1.9  Gjendja shëndetësore e të burgosurve nënshtetas të huaj

57  http://ombudsman.mk/MK/nacionalen_preventiven_mehanizam/izveshtai/godishni_izveshtai.aspx 
E qasshme më datën: 1.12.2018.

58  https://www.coe.int/en/web/cpt/-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-?desktop=false E 
qasshme më datën: 1.12.2018.
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Grafiku nr.13 - Numri i të burgosurve të huaj sipas gjendjes shëndetësore

Grafiku nr.14 - Numri i të burgosurve të huaj - varës

Nga	numri	i	përgjithshëm	i	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj,	89,09%	prej	tyre	
nuk	janë	të	varur,	9,09%	janë	të	varur	dhe	1,82%	nuk	ofruan	përgjigje	në	lidhje	me	
pyetjen	e	parashtruar.	Të	burgosurit	me	prejardhje	nga	Afganistani,	Pakistani,	Irani	
dhe	Sudani,	asnjëri	prej	tyre	nuk	janë	persona	të	varur.

1.1.10  Aspekti i varësisë së të burgosurve nënshtetas të huaj
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Grafiku nr.15 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët janë deklaruar për kushtet e ven-
dosjes

Pjesa	më	e	madhe	e	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj,	janë	të	klasifikuar	në	
seksionin	e	mbyllur,	grupi	 trajtues	V1	dhe	V2	dhe	të	njëjtit	nuk	progresojnë,	prej	
këtu	mund	të	konkludohet	se	nuk	shfrytëzojnë	kurrfarë	favore.

Për	nga	aspekti	i	kushteve	për	akomodim,	në	pyetjen	:	Në	shkallën	nga	1	deri	
në	5,	se	si	i	vlerësoni	kushtet	e	akomodimit?,	47	(85,45%)	dhanë	vlerësimin	me	1,	
dy	prej	tyre	(3,64%)	dhanë	notën	2,	pesë	prej	të	burgosurve	(9,09%)	–	dhanë	notën	
3	dhe	një	i	burgosur	(1,82%)	ka	dhënë	notën	5.	Të	burgosurit	me	prejardhje	nga	Af-
ganistani,	Pakistani,	Irani	dhenta	Sudani,	u	përgjigjën	me	1	–	dhjetë	prej	tyre,dy	prej	
të	burgosurve	dhanë	notën	3	dhe	njëri	prej	të	burgosurve	dhanë	notën	–	5.

Në	pyetjen:	Vallë	institucioni	Ju	siguroi	rroba	dhe	mbulesa	ose	shfrytëzoni	rro-
bat	dhe	mbulesat	pronësore?,	tre	(5,45%)	prej	të	burgosurve	u	përgjigjën	me	“po”,	
24	(43,64%)	u	përgjigjën	me	„jo“,	kurse	28	prej	të	burgosurve	(50,91%)	u	përgjigjën	
se	shfrytëzojnë	rrobat	dhe	mbulesat	pronësore.

1.2	 Pozita	e	të	burgosurve,	nënshtetas	të	huaj

1.2.1   Klasifikimi

1.2.2   Akomodimi

1.2.3   Rrobat dhe mbulesat e shtretërve
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Grafiku nr.16 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: “A Ju ka 
siguruar institucioni veshmbathje dhe shtrojë apo i përdorni tuajat?”
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Grafiku nr.17 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: “A janë 
siguruar kushte për mirëmbajtjen e higjienës personale?”

Në	 pyetjen:	 Vallë	 janë	 të	 siguruara	 kushtet	 për	 mirëmbajtjen	 e	 higjienës	
personale?,	 tridhjetenjë	 prej	 të	 burgosurve	 (56,36%)	 shfrytëzojnë	 mjetet	 e	 tyre	
pronësore,	tre	prej	të	burgosurve	(5,45%)	u	përgjigjën	me	“po”,	21	prej	tyre	(38,18%)	
u	përgjigjën	me	„jo“.

1.2.4   Higjiena personale
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Grafiku nr.18 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët e kanë vlerësuar higjienën e in-
stitucionit?

Një	përqindje	e	lartë	prej	83,64	%	ose	46	të		burgosur,	në	pyetjen:	Në	shkallën	
nga	1	deri	në	5	si	e	vlerësoni	higjienën	në	suaza	të	 institucionit?,	dhanë	notën	1,	
katër	prej	tyre	(7,27%)	–	dhanë	notën	2,	katër	të	burgosur	(7,27%)	–	dhanë	notën	3,	
kurse	një	person	(1,82%)	–	vlerëson	me	notën	4.

Në	pyetjen:	Vallë	ushqimi	i	plotëson	standardet	minimale?,	pjesa	më	e	madhe	
prej		94,55%	ose	gjithsej	52	të	burgosur	nënshtetas	të	huaj	u	përgjigjën	me	“jo”,	dy	
prej	të	burgosurve	(3,64%)	u	përgjigjën	me	“po”	kurse	një	i	burgosur	(1,82%)	nuk	u	
përgjigj	fare.

1.2.5   Ushqimi 
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Grafiku nr.19 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes:”A i përm-
bush ushqimi standardet minimale?”

Grafiku nr.20 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: “A Ju është 
siguruar ushqim i cili i plotëson nevojat e Juaja fetare?”

Në	pyetjen:	Vallë	Ju	sigurohet	ushqimi	i	cili	i	plotëson	bindjet	Tuaja	fetare?,	
14	prej	të	burgosurve	(25,45%)	u	përgjigjën	me	“po”,	39	prej	të	burgosurve	(70,91%)	
(të	gjithë	Shqiptarë)	u	përgjigjën	me	“jo”	dhe	dy	prej	të	burgosurve	(3,64%)	nuk	u	
përgjigjën	fare.
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Grafiku nr.21 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë së 
paku dy orë gjatë ditës qëndroni jashtë në ajër të pastër?

Në	pyetjen:	Vallë	së	paku	dy	orë	në	ditë	qëndroni	jashtë	në	ajër	të	pastër?48	
prej	të	burgosurve	(87,27%)	u	përgjigjën	me	“po”,	kurse	shtatë	prej	tyre	(12,73%)	u	
përgjigjën	me	“jo”.	

1.2.6   Pushimi

Në	pyetjen:	Vallë	 jeni	 të	angazhuar	me	aktivitete	pune?,	 vetëm	 tre	prej	 të	
burgosurve	(5,45%)	konfirmuan	me	po.	Edhe	atë,	një	person	i	burgosur	është	i	an-
gazhuar	si	bukëpjekës	me	kompensimin	prej	200	denarë	në	muaj,	i	burgosuri	i	dytë	
është	kopshtarë,	kurse	i	burgosuri	i	tretë	merret	me	larjen	e	rrobave,	siç	thotë	ai	–	
që	të	fitojë	për	të	blerë	cigaret.	52	prej	të	burgosurve	(94,55%)	nënshtetas	të	huaj	
u	përgjigjën	me	“jo”.	Pjesa	më	e	madhe	prej	tyre	theksuan	se	duan	që	të	punojnë,	
por	se	nuk	i	lejojnë	dhe	këtë	ata	e	lidhin	me	faktin	se	janë	nënshtetas	të	huaj	dhe	se	
atyre	nuk	u	lejohet	që	të	angazhohen	me	aktivitete	pune.

1.2.7   Angazhimi punues
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Grafiku nr.22 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes:  Vallë jeni 
të angazhuar me aktivitete pune?
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Grafiku nr.23 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë Ju 
është siguruar mbrojtja përkatëse shëndetësore / qasja deri te mjeku?

Në	pyetjen:	Vallë	Ju	është	siguruar	mbrojtja	përkatëse	shëndetësore	/	qasja	
deri	te	mjeku?	Madje	47	prej	të	burgosurve	(85,45%)	u	përgjigjën	me	“jo”,	tre	prej	
tyre	(5,45%)	u	përgjigjën	me	“po”,	pesë	prej	të	burgosurve	(9,09%)	nuk	ofruan	përg-
jigje.

1.2.8   Mbrojtja shëndetësore



187

NIVELI I RESPEKTIMIT TË DREJTAVE TË SHTETASVE TË HUAJ, ME FOKUS PËR PERSONAT E PËRF-
SHIRË NGA KRIZA E REFUGJATËVE TË CILËT VUAJNË DËNIMIN ME BURGIM NË ENP “IDRIZOVË”

 

18

36

1

PO JO PA PËRGJIGJE

Grafiku nr.24 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë Ju ka 
kontrolluar mjeku në afatin prej 24 orëve pas pranimit në institucion? 

Në	pyetjen:	Vallë	Ju	ka	kontrolluar	mjeku	në	afatin	prej	24	orëve	pas	pranimit	
në	institucion?	18	(32,73%)	prej	të	burgosurve	u	përgjigjën	në	mënyrë	afirmative,	
36	 (65,45%)	prej	 të	burgosurve	u	përgjigjën	me	“jo”	kurse	njëri	prej	 tyre	 (1,82%)	
nuk	ofroi	përgjigje.	Pjesa	më	e	madhe	e	të	burgosurve	të	cilët	ofruan	përgjigjen	“jo”,	
theksuan	se	kanë	qenë	të	kontrolluar	gjatë	paraburgimit.	

Në	 lidhje	me	pyetjen:	Në	shkallën	nga	1	deri	në	5,	si	e	vlerësoni	mbrojtjen	
shëndetësore	në	institucion?	44	prej	të	burgosurve	(80,00%)	dhanë	notën	1,	tetë	
prej	tyre	(14,55%)	–	dhanë	notën	2,	y	prej	të	burgosurve	(3,64%)	–	ofruan	notën	3	
dhe	një	i	burgosur	(1,82%)	–	dha	notën	4.	Pothuajse	të	gjithë	të	burgosurit	theksuan	
se	është	shumë	e	vështirë	të	kontaktojnë	me	mjekun	kur	kanë	nevojë	për	të,	me	
përjashtim	të	rasteve	të	skajshme	urgjente.

Kjo	gjendje	është	konstatuar	edhe	nga	MKP59	dhe	KPT.60/61

59  http://ombudsman.mk/MK/nacionalen_preventiven_mehanizam/izveshtai/godishni_izveshtai.aspx 
E qasshme më datën: 1.12.2018.

60  https://www.coe.int/en/web/cpt/-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-?desktop=false E 
qasshme më datën: 1.12.2018.

61  „Delegacioni pranoi shumë ankesa në lidhje me qasjen deri te mbrojtja shëndetësore, gjë që është 
befasuese. Zyrtarisht, të burgosurit parashtrojnë kërkesën deri te drejtori që të kontrollohen nga 
mjeku, kurse kërkesat filtrohen nga ana e nëpunësve të burgut. Disa javë mund të kalojnë para se të 
burgosurit të kontaktojnë me mjekun, madje edhe atëherë nuk është e sigurt se mjeku do ta ftojë të 
burgosurin. Prej këtu, KPT propozon që kërkesat për kontrollim mjekësorë, të burgosurit ti dorëzo-
jnë në zarf të mbyllur.“
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Grafiku nr.25 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët e vlerësojnë mbrojtjen shën-
detësore në institucion?
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Grafiku nr.26 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë jeni 
të përfshirë në procesin arsimorë ose vallë përcillni kursin për aftësim 
profesional? 

Në	 pyetjen:	 Vallë	 jeni	 të	 përfshirë	 në	 procesin	 arsimorë	 ose	 vallë	 përcillni	
kurse	përkatëse	për	aftësim	profesional?	Të	gjithë	të	burgosurit	55	(100%)	ofruan	
përgjigjen	“jo”.

Edhe	 pse	 kemi	 të	 bëjmë	 me	 nënshtetas	 të	 huaj,	 dhe	 me	 këtë	 rast	 është	
vështirë	që	të	organizohet	arsimimi	nëse	merren	parasysh	barrierat	gjuhësore,	por	
kjo	nuk	do	të	ishte	arsyetim	për	mungesën	e	realizmit	të	kurseve	përkatëse	për	af-
tësimin	profesional	të	tyre.

1.2.9 Arsimimi dhe aftësimi profesional
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Grafiku nr.27 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Si e kaloni 
kohën e lirë?

Në	pyetjen:	Si	e	kaloni	kohën	e	 lirë?,	pjesa	më	e	madhe	e	të	burgosurve	u	
përgjigjën	se	nuk	bëjnë	asgjë	gjatë	kohës	së	lirë,	kurse	të	tjerët	theksuan	se	kohën	e	
lirë	e	shfrytëzojnë	duke	ecur,	lexuar,	shikuar	tv,	duke	u	marrë	me	sporte,	duke	luajtur	
shah,	letra,	domino	dhe	etj.	Të	dhënat	janë	të	përmbledhura	në	grafikun	e	prezantu-
ar	më	poshtë.	Nga	përgjigjet	e	ofruara,	ishte	evidente	pakënaqësia	e	të	burgosurve	
se	për	të	njëjtit	nuk	organizohen	aktivitete	të	lira	dhe	se	të	njëjtit	“bezdisen”	gjatë	
kohës	së	lirë.

Në	pyetjen:	Në	 shkallën	nga	1	deri	 në	5,	 si	 e	 vlerësoni	 organizimin	 e	 akti-
viteteve	të	lira,	aktiviteteve	sportive	dhe	të	rekreacionit	në	suaza	të	institucionit?		
(1-shumë	keq,	2-keq,	3-mirë,	4-	shumë	mirë,	5-shkëlqyeshëm),	është	më	se	evident	
konkluzioni	se	koha	e	lirë	e	të	burgosurve	nuk	është	e	organizuar,	dhe	siç	theksojnë	
të	njëjtit,	përskaj	dy	orëve	që	ata	i	kalojnë	në	mjedise	të	hapura,	kohën	e	mbetur	
e	kalojnë	nëpër	dhomat	e	 institucionit.	36	prej	 të	burgosurve	nënshtetas	 të	huaj	
(65,45%)	dhanë	notën	1,	12	prej	tyre	(21,82%)	–	dhanë	notën	2,	kurse	katër	prej	të	
burgosurve	(7,27%)	–	dhanë	notën	3,	dy	prej	tyre	(3,64%)	–	dhanë	notën	2	dhe	një	
i	burgosur	(1,82%)	dha	notën	5.

1.2.10  Aktivitetet e lira, sporti dhe rekreacioni
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Grafiku nr.28 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët e kanë vlerësuar organizimin e 
aktiviteteve të lira, sport dhe rekreacion në institucion?

Grafiku nr.29 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë e 
shfrytëzoni bibliotekën dhe vallë në të njëjtën gjendet literatura në gjuhën 
të cilën Ju e kuptoni?

Në	pyetjen:	Vallë	 e	 shfrytëzoni	 bibliotekën	dhe	 se	 vallë	 haset	 literatura	në	
gjuhën	që	ju	e	kuptoni?.	Shtatë	prej	të	burgosurve	(12,73%)	u	përgjigjën	me	“po”,	
45	prej	të	burgosurve	(81,82%)	u	përgjigjën	me	“jo”	dhe	tre	prej	tyre	(5,45%)	nuk	
ofruan	përgjigje.
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Grafiku nr.30 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë me Ju 
personeli i burgut e kryen punën edukative? 

Në	pyetje:	Vallë	me	Ju,	personeli	 i	burgut	realizon	punën	edukative?,	bren-
gosëse		ishin	pohimet	e	të	burgosurve	se	“asnjëherë	nuk	e	kanë	takuar”	edukatorin	
ose	se	“atë	e	kanë	takuar	para	një	muaji”	ose	se	“vetëm	njëherë	janë	takuar”	dhe	
etj.

Përkatësisht,	vetëm	pesë	prej	të	burgosurve	(9,09%)	ofruan	përgjigjen	“po”,	
pjesa	më	e	madhe	prej	89,09%	(49	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj)	ofruan	
përgjigjen	“jo”,	kurse	vetëm	një	prej	tyre	(1,82%)	nuk	ofroi	fare	përgjigje.

Në	pyetjen:	“Vallë	Ju	mundësohet	plotësimi	i	nevojave	fetare?,	22	prej	të	bur-
gosurve	 (40,00%)	ofruan	përgjigjen	 “po”,	 29	prej	 tyre	 (52,73%)	ofruan	përgjigjen	
“jo”,	kurse	katër	prej	të	burgosurve	(7,27%)	nuk	ofruan	përgjigje.	Pjesa	më	e	madhe	
e	të	burgosurve	të	cilët	u	përgjigjën	se	atyre	nuk	u	lejohet	që	ti	plotësojnë	nevojat	
fetare	 ishin	 të	përkatësisë	etnike	Shqiptare,	kurse	dy	prej	 tyre	 janë	nga	shtetet	e	
përfshira	nga	“kriza	e	refugjatëve”.

1.2.11 Puna edukative 

1.2.12 Plotësimi i nevojave fetare
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Grafiku nr.31 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë Ju 
mundësohet plotësimi i nevojave fetare?
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Grafiku nr.32 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë real-
izoni kontakte me botën e jashtme?

Në	pyetjen:	“Vallë	realizoni	kontakte	me	botën	e	jashtme?”,	13	prej	të	burgo-
surve	nënshtetas	të	huaj	(23,64%)	ofruan	përgjigjen	“po”,	kurse	42	prej	tyre	(76,36)	
ofruan	përgjigjen	“jo”.

Në	pyetjen:	“Vallë	Ju	lejohet	shkëmbimi	i	shkresave?,	30	prej	të	burgosurve	
nënshtetas	të	huaj	(54,55%)	ofruan	përgjigjen	“po”,	21	prej	tyre	(38,18%)	–	ofruan	
përgjigjen	„jo“,	kurse	katër	prej	tyre	(7,27%)	nuk	ofruan	përgjigje.

1.2.13 Kontakti me botën e jashtme
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Grafiku nr.33 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë Ju 
lejohet shkëmbimi i shkresave?

Si	problem	kryesor	për	nga	aspekti	i	telefonimit	është	edhe	problemi	i	mos	
funksionimit	të	foltoreve	telefonike.	

Edhe	pse,	18	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(32,73%)	ofruan	përgjigjen	
afirmative	në	lidhje	me	këtë	pyetje,	prapëseprapë,	mbetet	fakti	se	të	njëjtit	nuk	i	
realizojnë	telefonatat	në	mënyrë	legale,	por	se	gjinden	disi	me	blerjen	e	celularëve	
të	cilët	janë	rigorozisht	të	ndaluar	në	institucionet	ndëshkuese	–	përmirësuese	kurse	
shfrytëzimi	 i	 tyre	paraqet	shkelje	disiplinore.	37	prej	 të	burgosurve	nënshtetas	të	
huaj	(67,27%)	ofruan	përgjigjen	“jo”.	Në	veçanti	është	problematik	rasti	me	të	bur-
gosurit	që	janë	me	prejardhje	nga	shtetet	e	përfshira	me	“krizën	e	refugjatëve”,	për	
shkakun	se	të	njëjtit	nuk	posedojnë	mjete	financiare	për	furnizim	të	celularëve	në	
mënyrë	jo	legale.	Të	njëjtit	me	vite	të	tëra	nuk	kanë	realizuar	kontaktet	me	të	afërmit	
e	tyre	dhe	nuk	posedojnë	informacione	se	vallë	të	njëjtit	janë	të	gjallë	apo	të	vdekur,	
e	as	ku	gjenden.	Dhe	këta	të	burgosur	posedojnë	familjet	e	tyre,	disa	prej	tyre	kanë	
fëmijë,	gjë	që	paraqet	një	veprim	i	skajshëm	johuman	ndaj	tyre.
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Grafiku nr.34 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë Ju 
lejohet telefonimi?

Grafiku nr.35 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë Ju 
lejohen vizitat?

Edhe	pse,	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	u	lejohen	vizitat,	prapëseprapë,	të	
njëjtit	nuk	ka	se	kush	ti	vizitojë,	meqenëse	familjet	e	tyre	gjenden	larg	shtetit	tonë.	
Dyzetetetë	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(87,27%)	ofruan	përgjigje	afirma-
tive	në	lidhje	me	pyetjen	se:	Vallë	Ju	lejohen	vizitat?,	kurse	shtatë	prej	tyre	(12,73%)	
u	përgjigjën	me	“jo”.

Në	pyetjen	se:	“Vallë	Ju	lejohet	pranimi	i	dërgesave?,	42	prej	të	burgosurve	
nënshtetas	të	huaj	(76,36%)	u	përgjigjën	me	“po”,	12	prej	tyre	(21,82%)	–	ofruan	
përgjigjen	“jo”,	kurse	një	i	burgosur	(1,82%)	nuk	ofroi	përgjigje.	Të	burgosurit	nën-
shtetas	të	huaj	me	prejardhje	nga	Afganistani,	Pakistani,	Irani	dhe	nga	Sudani,	edhe	
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Grafiku nr.36 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë Ju 
lejohet pranimi i dërgesave? 

pse	të	gjithë	-	13	prej	tyre	ofruan	përgjigje	afirmative,	të	njëjtit	nuk	pranojnë	dërge-
sa	për	shkak	të	faktit	se	familjet	e	tyre	janë	nga	shtetet	e	largëta,	ata	as	që	kontakto-
jnë	me	të	njëjtit,	e	as	që	kanë	mundësi	që	të	pranojnë	diçka.
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Grafiku nr.37 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë keni 
lidhur kurorë martesore gjatë kohës së vuajtjes së dënimit me burgim?

Në	pyetjen	 se:	 “Vallë	 keni	 lidhur	 kurorë	 gjatë	 kohës	 së	 vuajtjes	 së	dënimit	
me	burgim?,	dy	prej	të	burgosurve	(3,64%)	ofruan	përgjigje	afirmative,	46	prej	tyre	
(83,64%)	–	ofruan	përgjigjen	“jo”	dhe	shtatë	prej	tyre	(12,73%)	nuk	ofruan	përgjigje.

1.2.14  Lidhja e martesës
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Grafiku nr.38 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë Ju 
janë ofruar favoret?

Në	pyetjen:	“Vallë	Ju	janë	përcaktuar	favoret?,	vetëm	njëri	prej	të	burgosurve	
nënshtetas	të	jashtëm	(1,82%)	është	përgjigjur	me	përgjigje	afirmative,	15	të	bur-
gosur	nënshtetas	të	jashtëm(27,27%)	ofruan	përgjigjen	me	“jo”,	kurse	39	prej	tyre	
(70,91%)	nuk	ofruan	përgjigje.

Njëri	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj,	të	cilit	i	është	përcaktuar	favori	
“shfrytëzimi	i	vikendit”	në	fakt	është	bi-patrid	i	cili	posedon	edhe	nënshtetësinë	e	
Maqedonisë	dhe	i	njëjti	posedon	familjen	e	tij	në	shtetin	tonë,	dhe	për	këtë	arsye	
atij	i	është	përcaktuar	ky	favor.	Përndryshe	asnjërit	prej	të	burgosurve	të	tjerë	nën-
shtetas	të	huaj,	nuk	u	përcaktohen	favoret	të	cilat	në	vete	përfshijnë	kontakte	më	
të	shpeshta	me	botën	e	jashtme	për	shkak	të	frikës	se	të	njëjtit	mund	të	arratisen	si	
dhe	për	faktin	se	të	njëjtit	nuk	posedojnë	vendbanime	e	as	vendqëndrim,	as	famil-
jarë	në	territorin	e	shtetit	tonë.

Përndryshe,	të	gjithë	të	burgosurve	u	lejohet	kategoria	e	parë	e	favoreve,	fa-
vore	që	kanë	të	bëjnë	me	zbutjen	e	kushteve	në	suaza	të	institucionit.

1.2.15  Favoret për të burgosurit

Në	lidhje	me	pyetjen:	“Vallë	keni	arritur	progresimin?”,	katër	prej	të	burgo-
surve	nënshtetas	të	huaj	(7,27%)	kanë	ofruar	përgjigjen	“po”,	19	prej	tyre	(34,55%)	
ofruan	përgjigjen	“jo”,	kurse	32	persona	të	burgosur	nënshtetas	 të	huaj	 (58,18%)	

1.2.16  Zhvendosja
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Grafiku nr.39 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë keni 
progresuar?

Në	pyetjen:	 “Vallë	 keni	parashtruar	kërkesën	për	ndërprerjen	e	vuajtjes	 së	
dënimit?,	12	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(21,82%)	ofruan	përgjigjen	“po”.	
Prej	të	burgosurve,	dy	janë	nga	shtetet	e	përfshira	nga	“kriza	e	refugjatëve”.	Njëri	
prej	të	burgosurve	u	përgjigj	se	akoma	nuk	ka	pranuar	përgjigje,	kurse	të	burgosuri	
tjetër	nuk	i	është	pranuar	kërkesa.	41	të	burgosur	nënshtetas	të	huaj	(74,55%)	ofru-
an	përgjigjen	“jo”,	kurse	dy	prej	tyre	(3,64%)	nuk	u	përgjigjën.

1.2.17  Ndërprerja e vuajtjes së dënimit

nuk	ofruan	përgjigje.	Asnjëri	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	nuk	janë	ri	pro-
gresuar.
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Grafiku nr.41 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë ndaj 
Ju janë shfrytëzuar mjetet vijuese të detyrimit (izolimi, lidhja, shkopinj 
gome, spërkatje me ujë, mjete kimike dhe qentë)?

Në	pyetjen:	“Vallë	ndaj	Ju	 janë	shfrytëzuar	këto	mjete	të	detyrimit	(izolimi,	
lidhja,	shkopi	i	gomës,	spërkatje	me	ujë,	mjete	kimike	dhe	qentë)?,	katër	prej	të	bur-
gosurve	nënshtetas	të	huaj	(7,27%)	ofruan	përgjigje	afirmative,	50	prej	tyre	(90,91%)	
ofruan	përgjigjen	“jo”,	kurse	njëri	prej	të	burgosurve	(1,82%)	nuk	ofroi	përgjigje.

1.2.18  Raporti i autoriteteve zyrtare
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Grafiku nr.40 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë keni 
parashtruar kërkesën për ndërprerjen e vuajtjes së dënimit?
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Në	pyetjen:	“Në	shkallën	nga	1	deri	në	5,	si	e	vlerësoni	raportin	e	autoriteteve	
zyrtare	ndaj	Jush?,	27	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(49,09%)	ofruan	notën	
1,	11	prej	tyre	(20,00%)	–	ofruan	notën	2,	14	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	
(25,45%)	–	ofruan	notën	3,	tre	prej	të	burgosurve	(5,45%)	–	ofruan	notën	4	dhe	asn-
jëri	prej	tyre	nuk	ofroi	notën	5.
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Grafiku nr.42 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët e kanë vlerësuar qëndrimin e per-
sonave zyrtarë ndaj Tyre?

Grafiku nr.43 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë keni 
qenë viktimë e torturës nga ana e autoriteteve zyrtare?

Në	pyetjen:	“Vallë	keni	qenë	viktimë	e	torturës	nga	ana	e	autoriteteve	zyr-
tare?,	12	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(21,82%)	ofruan	përgjigjen	“po”,	39	
prej	tyre	(70,91%)	ofruan	përgjigjen	“jo”	dhe	katër	prej	të	burgosurve	(7,27%)	nuk	
ofruan	përgjigje.
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Grafiku nr.44 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë keni 
parashtruar kërkesën për falje?

Në	pyetjen:	“Vallë	keni	bërë	përpjekje	që	të	arratiseni?,	të	gjithë	55	të	burgo-
surit	nënshtetas	të	huaj	ofruan	përgjigjen	negative.

1.2.19  Arratisjet

1.2.20  Lirimet nga institucioni

Në	pyetjen:	“Vallë	keni	parashtruar	kërkesën	për	falje?,	11	të	burgosur	nën-
shtetas	të	huaj,	prej	të	cilëve	pesë	të	burgosur	janë	me	prejardhje	nga	Afganistani,	
Pakistani,	Irani	dhe	nga	Sudani,	u	përgjigjën	në	mënyrë	afirmative,	por	asnjërit	prej	
personave	nuk	i	është	pranuar	kërkesa	për	falje.	Përkatësisht,	72,73%	prej	të	bur-
gosurve	nuk	kanë	parashtruar	kërkesën,	20%	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	
kanë	parashtruar	kërkesën	për	falje,	kurse	për	7,27%	nuk	është	ofruar	përgjigje.

1.2.20.1   Amnistia
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Grafiku nr.45 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë keni 
parashtruar kërkesën për lirim të kushtëzuar?

Në	pyetjen:	“Vallë	kemi	parashtruar	kërkesën	për	lirim	të	kushtëzuar?”,	asn-
jëri	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	nuk	ka	ofruar	përgjigje	afirmative.

Në	pyetjen:	“Vallë	Ju	kanë	informuar	për	faktin	se	drejtori	i	institucionit	mund	
ta	lirojë	personin	e	dënuar	edhe	para	skadimit	të	dënimit,	nëse	ai	ka	vuajtur	së	paku	
tre	 të	katërtat	e	dënimit	me	burgim	dhe	nëse	atij	nuk	 i	është	mundësuar	 lirimi	 i	
kushtëzuar	edhe	atë	deri	më	30	ditë	për	dënimin	e	burgimit	deri	më	një	vit,	deri	më	
90	ditë	për	dënimin	e	burgut	deri	më	pesë	vite	dhe	120	ditë	për	dënimin	e	burgimit	
për	 periudhën	mbi	 pesë	 vite?”,	 13	 prej	 të	 burgosurve	 nënshtetas	 të	 huaj	 ofruan	
përgjigje	afirmative,	kurse	42	prej	të	burgosurve	ofruan	përgjigjen	“jo”.

1.2.20.2   Lirimi i kushtëzuar

1.2.20.3   Lirimi në bazë të vendimit të sjell nga drejtori i insti-
tucionit



202 www. ombudsman.mk

 

13

42

0

PO JO PA PËRGJIGJE

Grafiku nr.46 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë Ju 
kanë informuar se drejtori i institucionit mund të Ju lirojë më herët dhe 
para skadimit të dënimit?
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Grafiku nr.47 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë pas 
vuajtjes së dënimit me burgim do të ktheheni në shtetin Tuaj?

Si	pyetje	e	radhës	është	pyetja:	“Vallë	pas	vuajtjes	së	dënimit	me	burgim	do	
të	ktheheni	në	shtetin	Tuaj?”.	Në	lidhje	me	këtë	pyetje,	44	prej	të	burgosurve	ofruan	
përgjigjen	“po”,	prej	tyre	dy	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	janë	me	prejar-
dhje	nga	shtetet	e	përfshira	me	“krizën	e	refugjatëve”.	Njëmbëdhjetë	persona,	prej	
të	cilëve	nëntë	janë	me	prejardhje	nga	shtetet	e	përfshira	me	“krizën	e	refugjatëve”	
ofruan	përgjigjen	“jo”.
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Grafiku nr.48 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë pas 
vuajtjes së dënimit me burgim do të akomodoheni në qendrën për prani-
me?

Gjithashtu,	 në	 suaza	 të	 hulumtimi,	 të	 burgosurit	 nënshtetas	 të	 huaj	 u	 py-
etën:	“Vallë	pas	vuajtjes	së	dënimit	me	burgim	do	të	akomodoheni	në	qendrën	për	
pranime?”.	Njëri	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(me	prejardhje	nga	Afgani-
stani)	ofroi	përgjigjen	“po”,	54	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(prej	tyre	tetë	
me	prejardhje	nga	shtet	e	përfshira	me	“krizën	e	refugjatëve”),	ofruan	përgjigjen	
“jo”.

Gjatë	realizimit	të	intervistës,	ishte	më	se	evidente	pakënaqësia	e	të	burgo-
surve	nënshtetas	të	huaj	si	rezultat	i	përvojës	negative	që	ata	kanë	pasur	me	organet	
e	përndjekjes	penale,	kushtet	e	pavolitshme	për	vuajtjen	e	dënimit	me	burgim	dhe	
ishte	evidente	dëshira	e	tyre	që	sa	më	shpejtë	ta	braktisin	shtetin	tonë,	pas	lirimit	
nga	institucioni	ndëshkues	-	përmirësues.
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Në	lidhje	me	pyetjen:	“Vallë	institucioni	Ju	ofron	informacionet	dhe	ndihën	
juridike	në	gjuhën	të	cilën	Ju	e	kuptoni,	në	lidhje	me	mbrojtjen	e	të	drejtave	Tuaja?”,	
10	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj,	ofruan	përgjigjen	“po”,	41	prej	tyre	ofruan	
përgjigjen	“jo”,	prej	tyre	madje	12	të	burgosur	me	prejardhje	nga	shtetet	e	përfshira	
me	“krizën	e	refugjatëve”,	kurse	katër	prej	të	burgosurve	nuk	ofruan	përgjigje.

Edhe	përskaj	të	drejtës	që	personave	të	dënuar	tu	mundësohet	komunikimi	
në	gjuhën	e	tyre,	nga	hulumtimi	i	realizuar,	qartë	u	sajua	konkludimi	se	institucioni	
nuk	 siguron	përkthyesit,	 interpretuesit	 dhe	etj.,	 dhe	për	 këtë	 arsye	 të	burgosurit	
nënshtetas	 të	huaj	 janë	 të	detyruar	që	 të	gjinden	disi	gjatë	komunikimit	me	per-
sonelin	e	burgut,	por	edhe	me	të	burgosurit	tjerë.	

1.2.21  Mbrojtja e të drejtave me shfrytëzimin e mjeteve juridike
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Grafiku nr.49 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë insti-
tuioni Ju ofron informacione dhe ndihmën juridike në gjuhën të cilën e 
kuptoni në lidhje me mbrojtjen e të drejtave Tuaja?
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Ajo	që	gjithashtu	brengos,	është	fakti	që	personat	e	dënuar	nuk	janë	të	njoftu-
ar	me	procedure	për	parashtrimin	e	kërkesave	dhe	ankesave.	

Ashtu	që,	në	pyetjen:	“Vallë	jeni	të	njoftuar	me	procedurën	për	parashtrim	të	
kërkesave	dhe	të	ankesave?”,	madje	81,82%		(45	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	
huaj)	ofruan	përgjigjen	“jo”,	nëntë	prej	tyre	16,36%	ofruan	përgjigjen	“po”,	kurse	1	i	
burgosur	nënshtetas	i	huaj	(1,82%)	nuk	ofroi	përgjigje.
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Grafiku nr.50 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes Vallë keni 
mësuar gjuhën të cilën e kuptoni?

Grafiku nr.51 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë in-
stitucioni Ju ka siguruar përkthyesin/interpretuesin?
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Në	pyetjen:	“Vallë	keni	parashtruar	ankesën	deri	te	drejtori	i	institucionit?”,	
19	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(34,55%),	prej	tyre	tre	me	prejardhje	nga	
shtetet	 e	 përfshira	 nga	 “kriza	 e	 refugjatëve”,	 ofruan	përgjigjen	 “po”,	 34	prej	 tyre	
(61,82%)	ofruan	përgjigjen	“jo”	dhe	dy	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	nuk	
ofruan		përgjigje	(3,64%).	
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Grafiku nr.52 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë jeni të 
njoftuar me procedurën për parashtrim të kërkesave dhe të ankesave?
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Grafiku nr.53 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë keni 
parashtruar ankesën deri te drejtori i institucionit?
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Në	pyetjen:	“Vallë	keni	parashtruar	ankesën	deri	te	drejtori	i	DPS	asnjëri	prej	
të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	nuk	ofroi	përgjigje	afirmative.

Të	burgosurit	nënshtetas	të	huaj	u	pyetën:		“Vallë	keni	parashtruar	kërkesën	
deri	te	Komiteti	Evropian	për	parandalim	të	torturës	dhe	sjelljes	jo	njerëzore	si	dhe	
deri	te	Komisari	i	Lartë	për	të	drejtat	e	njeriut	pranë	Kombeve	të	Bashkuara?”,	dy	
prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(3,64%)	ofruan	përgjigjen	“po”,	44	prej	tyre	
(80%)	 –	 ofruan	 përgjigjen	 “jo”	 dhe	 nëntë	 prej	 të	 burgosurve	 nënshtetas	 të	 huaj	
(16,36%)	nuk	ofruan	fare	përgjigje.
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Grafiku nr.54 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes:Vallë keni 
parashtruar ankesën deri te drejtori i DPS?
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Grafiku nr.55 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë keni 
parashtruar kërkesën deri te Komiteti Evropian për parandalim të torturës 
dhe për veprimet jo njerëzore si dhe deri te Komisari i Lartë për të drejtat 
e njeriut pranë Kombeve të Bashkuara?

Në	pyetjen	 vijuese:	 “Vallë	 keni	 Ju	 është	 shqiptuar	masa	 e	 sanksionimit	 di-
siplinorë?”,	gjashtë	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(10,91%)	ofruan	përgjig-
jen	“po”.	Prej	tyre	tre	të	burgosur	me	prejardhje	nga	shtetet	e	përfshira	nga	“kriza	
e	 refugjatëve”	 dhe	 të	 gjithë	 atyre	 u	 ishte	 shqiptuar	 sanksionimi	 i	 kushtëzuar	me	
masën	disiplinore	udhëzimi	 në	qeli	 të	 izolimit,	 për	 shkak	 të	pjesëmarrjes	 së	 tyre	
rrahje,	por	sikur	që	theksuan	të	njëjtit,	rasti	i	lartpërmendur	ka	qenë	në	lidhje	me	
mbrojtjen	e	tyre	nga	të	burgosurit	tjerë	që	u	kanë	vjedhur	një	send	të	caktuar.	Pjesa	
e	mbetur	prej	49	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(89,09%)	atyre	asnjëherë	nuk	u	
janë	shqiptuar	masat	disiplinore.

1.2.22  Përgjegjësia disiplinore
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Të	burgosurit	nënshtetas	të	huaj	me	prejardhje	nga	Afganistani,	Pakistani	dhe	
nga	Sudani	u	pyetën	se:	“Vallë	gëzoni	statusin	e	refugjatit	të	pranuar?”,	“Vallë	gëzoni	
statusin	e	personit	i	cili	është	nën	mbrojtje	subsidiare?”	dhe	“Vallë	konsideroheni	
si	refugjat	i	pranuar	dhe	person	nën	mbrojtjen	subsidiare	“sur	place”?”.	Asnjëri	prej	
personave	të	burgosur	nënshtetas	të	huaj	nuk	ofruan	përgjigje	afirmative.	

Dominoi	përshtypja	se	të	burgosurit	nënshtetas	të	huaj	nuk	ishin	të	njoftuar	
me	këto	kategori.

1.2.23  Azili
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Grafiku nr.56 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë jeni 
sanksionuar për nga aspekti disiplinorë?



210 www. ombudsman.mk

 

0

13

0

PO JO PA PËRGJIGJE

Kriza e refugjatëve
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Grafiku nr.57 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë keni 
statusin e refugjatit të pranuar nën mbrojtje supsidiare?

Grafiku nr.58 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë jeni të 
njoftuar me procedurën e azilit?

Në	pyetjen	 vijuese:	 “Vallë	 keni	 parashtruar	 kërkesën	për	 fitimin	 e	 azilit	 në	
Republikën	e	Maqedonisë?”,	katër	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(30,77%),		
me	prejardhje	nga	shtetet	e	përfshira	nga	“kriza	e	refugjatëve”,	ofruan	përgjigjen	
“po”,		kurse	9	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(69,23%)	ofruan	përgjigjen	“jo”.

Në	pyetjen	 vijuese:	 “Vallë	 jeni	 të	njoftuar	me	procedurën	e	 azilit?”,	 vetëm	
njëri	(7,69%)	ofroi	përgjigjen	“po”,	kurse	12	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	
(92,31%)	–	ofruan	përgjigjen	“jo”.
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Grafiku nr.59 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë keni 
parashtruar kërkesën për azil në R. e Maqedonisë?

Grafiku nr.60 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë në 
ndonjë shtet tjetër më parë keni parashtruar kërkesën për pranimin  e së 
drejës së azilit?

Në	pyetjen	vijuese:	“Vallë	në	ndonjë	shtet	tjetër	keni	parashtruar	kërkesën	
për	 pranimin	 e	 së	 drejtës	 për	 azil?”.	 Pesë	 prej	 tyre	 (38,46	%)	me	prejardhje	 nga	
shtetet	e	përfshira	nga	“kriza	e	refugjatëve”	ofruan	përgjigjen	“po”.	Të	gjithë	pesë	
të	burgosurit	kanë	parashtruar	kërkesën	për	azil	në	Republikën	e	Greqisë.	Tetë		prej	
të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(61,54%)	nuk	kanë	parashtruar	kërkesën	për	azil.
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Vetëm	tre	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(23,08%)	të	cilët	janë	me	pre-
jardhje	nga	shtetet	e	përfshira	nga	“kriza	e	refugjatëve”	janë	të	njoftuar	me	të	dre-
jtat	dhe	detyrimet	e	kërkuesve	të	azilit,	kurse	10	prej	tyre	(76,92%)	u	përgjigjën	se	
nuk	janë	të	njoftuar.	Kurse,	asnjëri	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	nuk	është	
i	njoftuar	me	institutin	–	shteti	i	tretë	i	sigurt,	si	dhe	për	mundësinë	e	shfrytëzimit	
të	mjetit	juridik.

Vetën	një	nga	të	burgosurit	nënshtetas	të	huaj	(7,69%)	në	lidhje	me	pyetjen:	
“Vallë	pas	vuajtjes	së	dënimit	me	burgim	keni	për	qëllim	të	mbeteni	në	Republikën	
e	Maqedonisë	dhe	 të	 kërkoni	 azil?”,	 ofroi	 përgjigjen	 “po”,	 11	prej	 të	burgosurve	
(84,62%)	ofruan	përgjigjen	“jo”,	kurse	1	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(7,69	
%)	nuk	ofruan	kurrfarë	përgjigje.	Me	këtë,	edhe	një	herë	u	konfirmua	mendimi	i	të	
burgosurve	nënshtetas	të	huaj	se	të	njëjtit	synojnë	që	sa	më	shpejtë	të	 largohen	
nga	shteti	ynë,	në	veçanti	për	shkak	të	përvojës	negative	me	organet	e	përndjekjes	
penale	dhe	për	shkak	të	kushteve	katastrofale	për	vuajtjen	e	dënimit	me	burgim.	
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Grafiku nr.61 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë i dini 
të drejtat dhe detyrimet e kërkuesve të azilit? 
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Grafiku nr.62 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë pas 
vuajtjes së dënimit me burgim keni ndërmend të mbeteni në R. e Maqe-
donisë dhe të kërkoni azil? 

Grafiku nr.63 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë pose-
doni dokumente?

Të	 gjithë	 55	 të	 burgosuri	 nënshtetas	 të	 huaj	 u	 pyetën	 me	 pyetjen:	 “Vallë	
posedoni	dokumentet	përkatëse?”.	Katërmbëdhjetë	prej	të	burgosurve	nënshtetas	
të	huaj	 (25,45%),	ofruan	përgjigjen	“po”,	kurse	33	prej	 tyre	 (60,00%)	prej	 të	cilët	
të	gjithë	13	të	burgosurit	nga	shtetet	e	përfshira	nga	“kriza	e	refugjatëve”	ofruan	
përgjigjen	“jo”.	Tetë	prej	tyre	(14,55%)	nuk	ofruan	kurrfarë	përgjigje.	Prej	të	burgo-
surve	të	cilët	nuk	posedojnë	dokumentet	përkatëse,	vetëm	tre	prej	të	burgosurve	
ofruan	përgjigje	afirmative	se	institucioni	u	ka	ofruar	ndihmën	që	të	sigurojnë	do-
kumentacionet	përkatëse.	Në	të	ardhmen	duhet	të	gjendet	modusi	që	institucionet	
përkatëse	dhe	DPS	tu	ndihmojnë	të	gjithë	atyre	të	burgosurve	që	nuk	posedojnë	
dokumentacionet	përkatëse.
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Në	pyetjen	vijuese:	“Vallë	Ju	ka	vizituar	përfaqësuesi	konsularë	i	shtetit	Tuaj	
ose	i	shtetit	që	i	mbron	interesat	Tuaja?”,	vetëm	pesë	prej	të	burgosurve	nënshtetas	
të	huaj	(9,09%)	ofruan	përgjigje	afirmative,	40	prej	tyre	(72,73%)	ofruan	përgjigjen	
“jo”,	kurse	10	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(18,18%)	nuk	ofruan	kurrfarë	
përgjigje.

Brengosës	ishte	fakti	se	shumica	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	kanë	
bërë	përpjekje	që	të	realizojnë	kontaktet	me	përfaqësuesin	konsulrarë,	por	se	kanë	
dështuar	në	këtë	përpjekje,	dhe	ata	të	cilët	kanë	realizuar	kontaktin,	u	është	thënë	
se	nuk	mund	të	vijnë	dhe	ti	vizitojnë	 të	njëjtit.	Të	burgosurit	nënshtetas	 të	huaj,	
me	prejardhje	nga	shtetet	e	përfshira	me	“krizën	e	refugjatëve”,	ballafaqohen	me	
problemin	se	në	Republikën	e	Maqedonisë	nuk	ekzistojnë	përfaqësi	konsulare	të	
shteteve	të	tyre,	dhe	për	këtë	arsye	ata	kanë	kërkuar	që	të	realizojnë	kontakte	në	
shtetet	e	huaja,	më	konkretisht	në	Republikën	e	Serbisë.	Më	shumë	ankesa	kishte	
nga	ana	e	të	burgosurve	shqiptarë.

Ata	 të	burgosur,	 të	 cilët	nuk	 i	 ka	vizituar	përfaqësuesi	 konsularë	u	pyetën:	
“Vallë	 Ju	 është	ofruar	 kontakti	dhe	 se	 vallë	 Ju	 është	mundësuar	 komunikimi	me	
përfaqësuesin	konsularë	diplomatik	të	shtetit	Tuaj?”.	Vetëm	pesë	prej	të	burgosurve	
nënshtetas	të	huaj	ofruan	përgjigje	afirmative.
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Grafiku nr.64 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë Ju 
ka vizituar përfaqësuesi konsular i shtetit Tuaj ose i shtetit që i mbron 
interesat Tuaja?

Të	gjithë	të	burgosurit	e	intervistuar,	nënshtetas	të	huaj	u	pyetën:	“Vallë	jeni	
të	njoftuar	me	mundësinë	që	të	kërkoni	të	transferoheni	me	qëllim	që	të	dënimin	ta	
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Grafiku nr.65 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë jeni 
të njoftuar me mundësitë që të kërkoni që të transferoheni me qëllim që 
dënimin ta vuani në ndonjë shtet tjetër? 

vuani	në	ndonjë	shtet	tjetër?”.	Tetë	prej	të	burgosurve,	nënshtetas	të	huaj	(14,55%)	
ofruan	përgjigjen	afirmative.	Disa	prej	tyre	kishin	parashtruar	kërkesën	e	tillë,	po	të	
njëjtit	akoma	nuk	kishin	pranuar	përgjigjen,	kurse	të	tjerët	fare	nuk	kishin	parash-
truar	kërkesën	për	shkakun	se	të	njëjtit	ishin	të	njoftuar	se	kjo	procedurë	zgjat	tejet	
shumë,	më	 gjatë	 se	 një,	 një	 vit	 e	 gjysmë.	 Trembëdhjetë	 prej	 të	 burgosurve	nën-
shtetas	të	huaj	(70,91%)	nuk	ishin	të	njoftuar	me	këtë	mundësi,	kurse	tetë	prej	tyre	
(14,55%)	nuk	ofruan	kurrfarë	përgjigje.

Në	lidhje	me	pyetjen	fundit	të	pyetësorit:	“Vallë	menjëherë	pas	pranimit,	per-
soneli	 i	 burgut	 Ju	ofroi	 ndihmë	që	 ta	 informoni	 familjen	Tuaj	për	burgosjen	 tuaj,	
këshilltarin	juridik,	përfaqësuesit	konsularë	dhe	personat	ose	organizatat	tjera	kom-
petente	që	të	Ju	ndihmojnë?”,	nëntë	prej	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(16,36%)	
ofruan	përgjigjen	“po”,	37	prej	tyre		(67,27%)	ofruan	përgjigjen	“jo”,	kurse	nëntë	prej	
të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	(16,36%)	nuk	ofruan	kurrfarë	përgjigje.
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Grafiku nr.66 - Numri i të burgosurve të huaj të cilët i janë përgjigjur pyetjes: Vallë men-
jëherë pas pranimit, personeli i burgut Ju ndihmoi që ta informoni famil-
jen për burgosjen Tuaj, këshilltarin juridik, përfaqësuesit konsular dhe 
personat ose organizatat tjera kompetente që të Ju ndihmojnë?
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Në	suaza	të	hulumtimit	u	realizua	edhe	intervistimi	i	edukatorit	 i	cili	punon	
me	të	burgosurit	nënshtetas	të	huaj.	Intervistimi	u	realizua	përmes	parashtrimit	të	
pyetjeve	të	hapura.	Gjithashtu,	u	realizua	edhe	takimi	i	shkurtër	me	drejtorin	dhe	
me	zëvendës	drejtorin	e	Institucionit,	si	dhe	me	dy	përfaqësuesit	e	policisë	së	bur-
gut.

Nga	bisedimet	e	realizuara,	mund	të	sajohen	konkludimet	vijuese:

Në	pyetjen	e	ekipit	të	AP	-	MPN	se	vallë	të	burgosurit	nënshtetas	të	huaj,	po	e	
vuajnë	dënimin	e	burgimit	në	një	seksion	të	posaçëm	të	përcaktuar	për	personat	e	
dënuar	që	janë	nënshtetas	të	huaj	ose	për	personat	pa	nënshtetësi,	ashtu	siç	para-
shikohet	me	LPS	në	nenin	23,	paragrafi	1,	u	dha	përgjigja	se	një	seksion	i	tillë	nuk	
është	themeluar,	por	se	këta	të	burgosur	po	vuajnë	dënimin	e	burgimit	së	bashku	
me	të	burgosurit	tjerë.

Nga	edukatori	u	theksua	se	numri	më	i	madh	i	të	burgosurve	nënshtetas	të	
huaj,	 janë	të	klasifikuar	në	seksionin	e	mbyllur,	grupi	 i	 trajtimit	V1	dhe	V2	dhe	të	
njëjtit	nuk	progresojnë	fare,	prej	këtu	ata	nuk	i	shfrytëzojnë	as	favoret.	Ekipi	i	AP	–	
MPN	cili	e	realizoi	hulumtimin	konsideroi	se	ky	është	një	diskriminim	i	të	burgosurve	
nënshtetas	të	huaj.

Më	pas,	kjo	kategori	e	të	burgosurve	nuk	angazhohet	me	aktivitete	pune.	Por,	
(mos)	 angazhimi	 punues	 është	 një	 problem	për	 të	 gjithë	 të	 burgosurit	marrë	 në	
përgjithësi.	

    2.  REZULTATET NGA INTERVISTA E REALIZUAR ME PERSONELIN 
E BURGUT (EDUKATORIN DHE ME PËRFAQËSUESIT E POLI-
CISË SË BURGUT)
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Në	lidhje	me	çështjen	për	qasjen	deri	te	mjeku,	kjo	çështje	nuk	u	konstatua	si	
problematike,	përkundër	pohimeve	nga	ana	e	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj,	të	
cilët	ishin	të	përfshirë	me	këtë	hulumtim,	por	edhe	në	pajtim	me	konstatimet	dhe	
në	raportet	e	MPN	.	

Si	problem	tjetër,	u	theksua	edhe	barriera	gjuhësore,	në	veçanti	me	të	bur-
gosurit	nënshtetas	të	huaj	që	vijnë	nga	Afganistani,	Pakistani,	Irani	dhe	nga	Sudani.	
Autoritetet	e	burgut	theksuan	se	disa	prej	tyre	kanë	mësuar	gjuhën	maqedonase	
dhe	 se	me	 këtë	 në	masë	 të	 konsiderueshme	 është	 lehtësuar	 komunikimi	me	 të	
njëjtit.	Prapëseprapë,	mbetet	problemi	se	 institucioni	nuk	siguron	përkthyesit,	 in-
terpretuesit	dhe	etj.,	edhe	përskaj	ekzistimit	të	drejtës	së	personave	të	dënuar,	që	
atyre	tu	mundësohet	komunikimi	në	gjuhën	e	tyre	amtare.

Më	tutje,	u	theksua	edhe	fakti	se	personeli	i	burgut	u	ofron	ndihmë	të	burgo-
surve	nënshtetas	të	huaj	në	drejtim	të	mbrojtjes	së	të	drejtave	të	tyre	me	shfrytëzimin	
e	mjeteve	juridike.	Edhe	atë,	përmes	dy	juristëve	të	punësuar,	vetë	edukatorit	dhe	
përmes	të	punësuarve	të	tjerë,	por	edhe	përmes	të	burgosurve.	Të	burgosurve	u	
ndihmojnë	edhe	për	përpilimin	e	kërkesave	për	lirim	të	kushtëzuar,	kërkesave	për	
falje,	kërkesave	për	transferim	në	shtetet	e	tyre	amë,	edhe	pse	edhe	vet	personeli	i	
burgut	konfirmoi	pohimet	se	procedura	e	transferimit	zgjat	tejet	shumë.

Nga	ana	e	personelit	të	burgut	u	theksua	edhe	problemi	lidhur	me	mungesën	
e	dokumentacionit	përkatës,	dhe	se,	institucioni	së	bashku	me	DPS	po	bëjnë	përp-
jekje	që	 të	gjejnë	moduse	që	 tu	ndihmojnë	 të	burgosurve	nënshtetas	 të	huaj	në	
drejtim	të	sigurimit	të	dokumentacionit	përkatës.

Në	 lidhje	me	kushtet	e	akomodimit,	u	 theksua	se	kushtet	 janë	 të	njëjta	 si-
kur	edhe	për	të	burgosurit	tjerë;	për	veshmbathjet	dhe	mbulesat	e	shtretërve,	më	
shpesh	shfrytëzohen	ato	pronësoret,	dhe	të	burgosurit	që	nuk	i	posedojnë,	të	njëjtit	
ua	siguron	institucioni.	Gjithashtu,	edhe	për	nga	aspekti	i	ushqimit,	edhe	të	burgo-
surve	nënshtetas	të	huaj	u	shërbehet	ushqimi	i	njëjtë	sikur	edhe	të	burgosurve	të	
tjerë.	

Për	nga	aspekti	i	problemit	lidhur	me	mos	sigurimin	e	arsimimit	dhe	arsimit	
profesional,	personeli	i	burgut	theksoi	se	ky	problem	njësoj	i	godet	edhe	të	burgo-
surit	nënshtetas	të	huaj.	

Më	tutje,	edhe	të	burgosurit	nënshtetas	të	huaj	dalin	jashtë	në	ajër	të	pastër	
së	 paku	 dy	 orë	 gjatë	 ditës,	 kurse	 kohën	 e	 lirë	 të	 njëjtit	 vetë	 e	 organizojnë	 duke	
shikuar	TV,	duke	 lexuar,	duke	 luajtur	shah,	duke	ushtruar	dhe	etj.,	dhe	se	atyre	u	
mundësohet	plotësimi	i	nevojave	fetare.
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Në	pyetjen	se	vallë	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	u	lejohet	kontaktimi	me	
botën	e	jashtme,	personeli	i	burgut	ofroi	përgjigje	afirmative,	por	për	nga	aspekti	i	
telefonimit,	personeli	i	burgut	është	i	vetëdijshëm	për	ekzistimin	e	problemit	lidhur	
me	mos	funksionimin	e	foltoreve	telefonike.	

Më	pas,	u	theksua	se		të	burgosurit	nënshtetas	të	huaj,	rrallë	herë	dikush	i	
viziton,	të	njëjtit	rallë	herë	realizojnë	vizitat	nga	përfaqësitë	konsulare,	kurse	të	bur-
gosurit	nga	shtetet	e	përfshira	me	“krizën	e	refugjatëve”	askush	nuk	i	viziton,	e	as	që	
ekziston	modusi	se	si	atyre	tu	ndihmohet	që	të	realizojnë	kontaktet	me	të	afërmit	
e	tyre.	

Marrë	në	përgjithësi,	edhe	nga	ana	e	përfaqësuesve	të	policisë	së	burgut	u	
theksua	se	kjo	kategori	e	 të	burgosurve	nuk	 janë	të	burgosur	“problematik”,	për-
katësisht	nuk	kanë	pasur	probleme	më	serioze	me	të	njëjtit.
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Hulumtimi	të	cilin	e	realizoi	AP	–	MPN	me	përkrahjen	e	UNHCR	në	lidhje	me	
nivelin	e	respektimit	të	drejtave	të	nënshtetasve	të	huaj,	me	theks	të	posaçëm	për	
personat	e	përfshirë	nga	kriza	e	refugjatëve,	të	cilët	vuajnë	dënimin	e	burgimit	në	
ENP	“Idrizovë”	është	i	pari	i	llojit	të	tillë,	meqenëse	të	gjitha	analizat	e	mëparshme,	
hulumtimet,	studimet	dhe	etj.,	fokusohen	mbi	të	drejtat	e	të	burgosurve,	marrë	në	
përgjithësi.

Nga	analiza	e	legjislativit	ndërkombëtarë	dhe	kombëtarë,	si	dhe	nga	raportet	
e	AP	dhe	MPN	si	dhe	nga	rezultatet	e	hulumtimit	të	realizuar,	mund	të	konkludohet	
se	në	praktikë	ekziston	një	diskrepancë	në	mes	pozitës	së	të	burgosurve	nënshtetas	
të	huaj	të	cilët	vuajnë	dënimin	në	burgun	në	ENP	“Idrizovë”	“de	jure”	dhe	“de	facto”.

Rezultatet	nga	hulumtimi	i	realizuar	në	ENP	“Idrizovë”	në	lidhje	me	nivelin	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,	e	konfirmuar	hipo-
tezën	kryesore	–	se	nevojitet	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	progresimit	dhe	përcaktimit	të	favoreve,	
avancimit	të	drejtave	të	tyre	dhe	ofrimi	i	ndihmës	për	realizimin	e	të	drejtave	të	tyre,	
realizimin	e	kontakteve	me	familjet	e	tyre	dhe	me	përfaqësitë	konsulare	të	shteteve	
të	tyre,	dhe	në	veçanti	ofrimin	e	ndihmës	për	azil	dhe/ose	transfero	në	shtetet	e	tyre	
ose	në	shtetet	e	treta	të	sigurta.

Më	tutje,	theksohet	nevoja	që	të	burgosurit	nënshtetas	të	huaj,	të	trajtohen	
me	respektimin	e	të	drejtave	të	tyre	njerëzore	dhe	me	vëmendje	të	detyruar	për	nga	

KONKLUZIONE TË PËRGJITHSHME
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aspekti	i	gjendjes	së	tyre	të	posaçme	dhe	të	nevojave	të	tyre	individuale.	Të	evitohet	
diskriminimi	dhe	të	adresohen	problemet	specifike	me	të	cilat	nënshtetasit	e	huaj	
mund	të	ballafaqohen	deri	sa	qëndrojnë	në	burgje,	gjatë	kohës	së	transferimit	dhe	
pas	lirimit	të	tyre.	Kurse,	trajtimi	i	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj	duhet	ti	merr	
parasysh	edhe	nevojat	e	posaçme	të	të	burgosurve	nënshtetas	të	huaj,	që	pasojnë	
nga	fakti	se	të	njëjtit	janë	të	burgosur	në	shtetin	në	të	cilin	ata	nuk	janë	as	nënshte-
tas	e	as	rezidentë,	me	qëllim	që	atyre	tu	sigurohen	mundësitë	e	njëjta	sikur	edhe	të	
burgosurve	të	tjerë.

Dokumentet	ndërkombëtare	dhe	legjislativi	kombëtarë	e	theksojnë	rëndësinë	
që	 të	 burgosurit	 nënshtetas	 të	 huaj	 të	 realizojnë	 komunikimet	me	 përfaqësuesit	
diplomatik	dhe	konsularë	të	shtetit,	nënshtetas	të	cilit	 janë	të	njëjtit	në	lidhje	me	
interesat	e	tyre	ose	me	organin	vendor	ose	ndërkombëtarë	detyra	e	të	cilit	është	
që	tu	shërbejë	interesave	të	personave	të	tillë.	Gjithashtu,	theksohet	edhe	fakti	se	
të	burgosurit	nënshtetas	të	huaj	duhet	të	njoftohen	me	informacionet	në	lidhje	me	
ndihmën	konkrete	juridike,	si	dhe	të	njoftohen	me	mundësinë	që	të	kërkojnë	që	të	
transferohen	me	qëllim	që	dënimin	e	burgimit	ta	vuajnë	në	ndonjë	shtet	tjetër,	duke	
i	theksuar	përfitimet	e	shumta	nga	transferimi	i	personave	të	dënuar	që	konsidero-
het	si	mënyra	më	humane	e	vuajtjes	së	dënimit.	

Më	tutje,	theksohet	edhe	rëndësia	e	ofrimit	të	ndihmës	juridike	dhe	sqarimet	
në	lidhje	me	kushtet	dhe	procedurën	e	pranimit	të	drejtës	së	azilit,	si	dhe	këshillimi	
për	të	drejtën	e	ndihmës	juridike	falas	në	të	gjitha	fazat	e	procedurës,	për	të	burgo-
surit	nënshtetas	të	huaj,	që	janë	me	prejardhje	nga	shtetet	e	përfshira	nga	“kriza	e	
refugjatëve”.



222 www. ombudsman.mk

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

KONSTATIME REKOMANDIME

Në ENP “Idrizovë” nuk është themelu-
ar seksioni për nënshtetas të huaj dhe 
për personat pa nënshtetësi, ashtu siç 
është paraparë me Ligjin për përm-
barim 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.

Institucioni nuk siguron përkthyes, 
dhe për këtë arsye të burgosurit janë 
të detyruar që të gjenden disi gjatë ko-
munikimit 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, 
institucionin ose me organet tjera 
shtetërore të shfrytëzojnë gjuhën e tyre.

Të burgosurve nënshtetas të huaj, tu 
sigurohet përkthyesi ose interpretuesi, 
si dhe tu mundësohet që ta mësojnë 
gjuhën maqedonase dhe me këtë atyre tu 
mundësohet komunikimi më efikas.
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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 
personat tjerë ose organizatat kompe-
tente, 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 kërko-
jnë 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 
përfaqësuesit diplomatik të shtetit i cili 
kujdeset për interesat e tyre ose organin 
vendor ose ndërkombëtar, 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 transfer-
imit 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. 

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.
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Mos respektimi i së drejtës së realizimit 
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, tele-
fonimi, 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 real-
izohet komunikimi me botën e jashtme. 
Zgjidhja urgjente e problemit në lidhje 
me kabinat e telefonit dhe sigurimi i 
kartelave telefonike. 

Të burgosurve nënshtetas të huaj, që 
janë me prejardhje nga shtetet e përf-
shira me “krizën e refugjatëve”, insti-
tucion 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 ndihmo-
het realizimi i komunikimit me organet 
kompetente. 

Nuk realizohet puna edukative me të 
burgosurit nënshtetas të huaj, për fak-
tin 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 rregull-
ta me të burgosurit nënshtetas të huaj. 
Edukatorët të cilët do të përzgjidhen, 
nevojitet që të plotësojnë kriteret e cak-
tuara 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 nënshte-
tas 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 
sigurohet angazhimi përkatës punues, 
arsimimi dhe aftësimi profesional, sporti 
dhe rekreacioni, duke pasur parasysh 
faktin se këto aktivitete janë kryesore 
për realizimin e ri – socializmit të suk-
sesshëm të personave të dënuar.
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Në suaza të institucionit, është e 
vështirësuar qasja deri te mbrojtja për-
katëse 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 shënde-
tësore.

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 nën-
shtetas të huaj, janë të klasifikuar në 
seksionin e mbyllur, në grupin trajtues 
V1 dhe V2 dhe të njëjti nuk progreso-
jnë 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 vendqën-
drimin e as vendbanimin ku mund të 
qëndrojnë, e as familjarë në territorin e 
shtetit tonë.

Të zbatohen rregullat dhe kriteret e njëjta 
për progresim dhe për shfrytëzimin e fa-
voreve njëjtë sikur edhe për të burgosurit 
tjerë, në të kundërtën do të ballafaqohe-
mi 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 
dënimit me burgim në suaza të insti-
tucionit, me këtë do të përmbushen 
standardet e parapara minimale për 
përmbarim të dënimit me burgim.
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Të burgosurit nënshtetas të huaj nuk 
janë të njoftuar për mundësinë që 
të lirohen me lirim të kushtëzuar, si 
dhe për mundësitë për lirim të para-
kohshëm nga institucioni.

Të burgosurve nënshtetas të huaj si dhe 
të burgosurve të tjerë, duhet tu mundëso-
het lirimi i parakohshëm menjëherë 
pasi ti përmbushin kushtet dhe të mos 
diskriminohen në këtë aspekt.

Dy të tretat e të burgosurve nënshte-
tas të huaj, në veçanti të burgosurit 
nënshtetas të huaj me prejardhje nga 
shtetet e përfshira nga kriza e refug-
jatëve nuk posedojnë dokumente.

Urgjentisht tu ndihmohet që të siguro-
hen dokumente përkatëse dhe ndihma 
gjatë udhëtimit, dhe pa prolongime tu 
sigurohen kontaktet me përfaqësuesit 
konsular të cilët do tu ofrojnë ndihmë 
gjatë procesit të lirimit.
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Institucioni:
ENP “IDRIZOVË”

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

Aneksi: PYETËSORI

1. Data e vizitës:

2. Anketuesi:

3. I anketuari:

4. Gjinia: Mashkullore 1     Femërore 2

5. Data e lindjes:

6. Vendi i lindjes:

7. Përkatësia kombëtare:

8. Nënshtetësia:

9. Vendi i banimit (para se të udhëzohet në ENP “Idrizovë”):

10. Vendi i qëndrimit (para se të udhëzohet në ENP “Idrizovë”):

11. Niveli i përgatitjes arsimore:

12. Gjendja martesore:
I pamartuar/e pamartuar 1     I martuar/E martuar 2
I/E shkurorëzuar  3     I/E vejë  4     Tjetër  5

13. Profesioni:

14. E kaluara kriminele:
Shkelës për herë të parë   1
Recidivist  2
Recidivist i shumëfishtë   3

15. Vepra penale për të cilën vuhet dënimi i burgimit:

16. Gjendja shëndetësore:
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POZITA E TË BURGOSURVE 

18. Klasifikimi (të theksohet seksioni dhe grupi i trajtimit)
Vallë gjatë vuajtjes së dënimit me burgim është realizuar ri klasifikimi?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Nëse po, në cilin seksion dhe grup të trajtimit?
Vërejtje

19. Akomodimi
Në shkallën nga 1 deri në 5 si i vlerësoni kushtet për akomodim?
(1-shumë keq, 2-keq, 3-mirë, 4-shumë mirë, 5-shkëlqyeshëm)
1 2 3 4 5
Vërejtje

20. Rrobat dhe mbulesa e shtratit 
Vallë institucioni Ju ka siguruar rrobat dhe mbulesën e shtratit ose i 
shfrytëzoni ato tuajat?
Po 1 Jo 2 Shfrytëzoni Tuajat 3  Nuk ka 
përgjigje  4
Vërejtje

21. Higjiena personale  
Vallë Ju janë të ofruara kushtet për mirëmbajtjen e higjienës personale ?
Po 1 Jo 2 Shfrytëzoni mjetet pronësore të higjienës   
3 Refuzon të mirëmbaj higjienën   4 Nuk ka përgjigje 5
Në shkallën nga 1 deri në 5 si e vlerësoni higjienën në institucion ?
(1-shumë keq, 2-keq, 3-mirë, 4-shumë mirë, 5-shkëlqyeshëm)
1 2 3 4 5
Vërejtje 

17. Person i varur?
Po        1      Jo 2  Nuk ofron përgjigje 3
Nëse po, të theksohet nga çfarë është i varur, dhe se vallë i është siguruar 
trajtimi ?
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22. Ushqimi
Vallë ushqimi i përmbush standardet minimale ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje        3
Vallë Ju sigurohet ushqimi i cili i përmbush nevojat Tuaja fetare ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje        3
Vërejtje

23. Pushim 
Vallë së paku dy orë gjatë ditës qëndroni jashtë në ajër të pastër ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje      3
Vërejtje

24. Angazhimi punues
Vallë jeni të angazhuar me aktivitete pune ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Nëse po, në cilin vend pune dhe vallë dhe sa pranoni si kompensim për 
angazhimin punues?
Vërejtje

25. Mbrojtja shëndetësore  
Vallë Ju është siguruar mbrojta përkatëse shëndetësore/qasja deri te mjeku ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Vallë Ju ka kontrolluar mjeku në afatin prej 24 orëve pas pranimit tuaj në 
institucion?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Në shkallën nga 1 deri në 5 si e vlerësoni mbrojtjen shëndetësore në insti-
tucion?
(1-shumë keq, 2-keq, 3-mirë, 4-shumë mirë, 5-shkëlqyeshëm)
1 2 3 4 5
Vërejtje
Nëse është femër, vallë respektohet specifikat e mbrojtjes shëndetësore për 
femrat, gratë shtatzëne...?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Vërejtje

26. Arsimi dhe aftësimi profesional
Vallë vizitoni kursin përkatës për aftësim profesional ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Nëse po, të theksohet  
Vërejtje
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27. Aktivitete të lira, sporti dhe rekreacioni
Si e kaloni kohën  e lirë ?
Në shkallën nga 1 deri në 5 si e vlerësoni organizimin e aktiviteteve të lira, 
sportit dhe rekreacionit në suaza të institucionit ?
(1-shumë keq, 2-keq, 3-mirë, 4-shumë mirë, 5-shkëlqyeshëm)
1 2 3 4 5
Vërejtje
Vallë e shfrytëzoni bibliotekën dhe se vallë në të ekziston literatura në 
gjuhën të cilën Ju e kuptoni ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Vërejtje

28. Puna edukative
Vallë me Ju personel i burgut realizon punën edukative ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Vërejtje

29. Përmbushja e nevojave fetare
Vallë Ju mundësohet plotësimi i nevojave fetare ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Vërejtje

30. Kontakti me botën e jashtme
Vallë realizoni kontakte me botën e jashtme ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Vërejtje
Vallë Ju lejohet shkëmbimi i shkresave ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Vërejtje
Vallë Ju lejohet telefonimi ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Vërejtje
Vallë Ju lejohen vizitat ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Vërejtje
Vallë Ju lejohet pranimi i dërgesave ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Vërejtje
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31. Lidhja e martesës 
Vallë keni lidhur kurorën martesore gjatë vuajtjes së dënimit me burgim?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Vërejtje 

32. Favoret (rregullimi i hapësirës jetësore me gjësende personale, pranime më të 
shpeshta të dërgesave dhe pranimi i dërgesave me peshë më të madhe, vizita 
të vazhduara ose vizita pa mbikëqyrje në hapësirat e institucionit, telefonimet 
pa mbikëqyrje, qëndrimi me bashkëshortin ose me mikun jashtë martese në 
hapësirë të posaçme pa mbikëqyrje, vizita jashtë hapësirave të institucionit, 
dalje të lirë nga institucioni deri më 7 orë, mungesë deri më 15 ditë gjatë vitit, 
me kushtin që mungesat gjatë muajit të mos jenë më të gjata se tre ditë dhe 
shfrytëzimi i tërësishëm ose i pjesshëm i pushimit jashtë institucionit)
Vallë Ju janë përcaktuar këto favore ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Nëse po, cilët favore dhe sa herë ?
Vërejtje

33. Zhvendosja
Vallë keni progresuar ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Nëse po, në cilin seksion dhe në cilin grup të trajtimit ?
Vërejtje
Vallë keni ri progresuar?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Nëse po, në cilin seksion dhe në cilin grup të trajtimit dhe të theksohet 
shkaku?
Vërejtje
Në shkallën nga 1 deri në 5 si e vlerësoni procedurën e progresimit ?
(1-shumë keq, 2-keq, 3-mirë, 4-shumë mirë, 5-shkëlqyeshëm)
1 2 3 4 5

34. Ndërprerja e vuajtjes së dënimit
Vallë keni parashtruar kërkesën për ndërprerje të vuajtjes së dënimit?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Nëse po, theksoni shkakun ?
Vërejtje
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35. Raporti me personat zyrtarë
Vallë ndaj Ju janë shfrytëzuar mjetet vijuese të detyrimit (izolimi, shkopin-
jtë e gomës, spërkatëse të ujit, mjete kimike dhe qentë)?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Nëse po, për çfarë arsye dhe cilat mjete të detyrimit?
Vërejtje
Në shkallën nga 1 deri në 5 si e vlerësoni raportin e autoriteteve zyrtare 
ndaj Ju?
(1-shumë keq, 2-keq, 3-mirë, 4-shumë mirë, 5-shkëlqyeshëm)
1 2 3 4 5
Vallë keni qenë viktimë e torturës nga ana e autoriteteve zyrtare ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Nëse po, Ju lusim që të theksoni detajet ?
Vërejtje

36. Arratisjet
Vallë keni bërë përpjekje që të arratiseni ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Nëse po, Ju lusim që të theksoni detajet ?
Vërejtje

37. Lirimet nga institucionit
Vallë keni parashtruar lutjen për falje ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Nëse po, Ju lusim që të theksoni detajet ?
Vërejtje
Vallë keni parashtruar kërkesën për lirim të kushtëzuar ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Nëse po, Ju lusim që të theksoni detajet ?
Vërejtje
Vallë Ju kanë njoftuar se drejtori i institucionit mund ta lirojë personin e 
dënuar edhe para skadimit të dënimit nëse i njëjti ka vuajtur së paku tre të 
katërtat e dënimit me burgim dhe nëse ai nuk ka fituar lirimin e kushtëzuar 
edhe atë deri më 30 ditë për dënimin e burgimit deri më një vit, deri më 
90 ditë për dënimin e burgimit deri më pesë vite, dhe deri më 120 ditë për 
dënimin e burgimit mbi pesë vite?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Vërejtje
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38. Mbrojtja e të drejtave me shfrytëzimin e mjeteve juridike
Vallë institucioni Ju ofron informacione dhe ndihmën juridike në gjuhën 
që e kuptoni në lidhje me mbrojtjen e të drejtave Tuaja?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Vërejtje
Vallë jeni të njoftuar me procedurën për parashtrimin e kërkesave dhe 
ankesave ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Vërejtje
Vallë jeni të këshilluar në gjuhën të cilën e kuptoni?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Vërejtje
Vallë Institucioni Ju ka siguruar përkthyesin / interpretuesin ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Vërejtje
Vallë keni parashtruar ankesën deri te drejtori i institucionit ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Vërejtje
Vallë keni parashtruar ankesën deri te drejtori i DPS ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Vërejtje
Vallë keni parashtruar kërkesën deri te Komiteti Evropian për parandalim 
nga tortura dhe nga veprimet jo njerëzore dhe deri te Komisari i Lartë për 
të drejtat e njeriut pranë Kombeve të Bashkuara?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Vërejtje

39. Përgjegjësia disiplinore dhe materiale
Vallë keni qenë të sanksionuar për nga aspekti disiplinorë ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje 3
Nëse po, sa herë, për çfarë shkelje, cila masë disiplinore Ju është shqiptuar?
Vërejtje
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40. Azili
41.1 Vallë keni statusin e refugjatit të pranuar ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Vërejtje
41.2 Vallë keni statusin e personit nën mbrojtje supsidiare ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Vërejtje
41.3 Vallë konsideroheni si refugjat i pranuar dhe si person nën mbrojtje 
subsidiare “sur place”?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Vërejtje
41.4 Vallë jeni të njoftuar me procedurën e azilit ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Vërejtje
41.5. Vallë keni parashtruar kërkesën për azil në Republikën e Maqedonisë?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Vërejtje
41.6. Vallë në ndonjë shtet më parë keni parashtruar kërkesën për pranimin 
e së drejtës së azilit?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Vërejtje
41.7. Vallë pas vuajtjes së dënimit të burgimit planifikoni që të mbeteni në 
Republikën e Maqedonisë dhe të kërkoni azilin? 
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Vërejtje
41.8 Vallë posedoni dokumentet përkatëse ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Vërejtje
41.9 Nëse jo, vallë institucioni Ju ka ofruar ndihmën që të siguroni doku-
mentacionin përkatës?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Vërejtje
41.10 Vallë e dini se cilat janë të drejtat dhe detyrimet e kërkuesve të azilit ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Vërejtje
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41.11 Vallë jeni të njoftuar me institutin – shtetin e tretë të sigurt, shtetin 
anëtarë të Bashkimit Evropian, shtetin anëtarë të Organizatës veri atlantike 
me përgjegjësi (NATO) ose shtetit anëtarë të Lidhjes Evropiane për tregti të 
lirë (EFTA) si dhe me mundësinë e përdorimit të mjetit juridik ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Vërejtje
41.12 Vallë Ju ka vizituar përfaqësuesi diplomatik i shtetit Tuaj ose i shtetit i 
cili i mbron interesat Tuaj ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Vërejtje
41.13 Nëse jo, vallë Ju është ofruar kontakti dhe vallë Ju është mundësuar 
komunikimi me përfaqësuesin diplomatik ose konsular  të shtetit Tuaj ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Vërejtje
41.14 Vallë jeni të njoftuar me mundësinë që të kërkoni të transferoheni me 
qëllim që dënimin ta vuani në ndonjë shtet tjetër ?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Vërejtje
41.15 Vallë menjëherë pas pranimit tuaj, personeli i burgut Ju ndihmoi që 
ta informoni për burgosjen familjen Tuaj, këshilltarin juridik, përfaqësuesit 
konsular dhe personat tjerë ose organizatat kompetente që të Ju ndihmo-
jnë?
Po 1 Jo 2 Nuk ka përgjigje     3
Vërejtje
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“The degree of civilization in society can be assessed if it enters its prisons.”

Fyodor Dostoevsky

“The mood and attitude of the public towards the treatment of crime and perpetrators 
is one of the infallible tests for the civilization of one country.”

Winston Churchill





The	promotion	and	protection	of	human	rights,	as	well	as	the	continued	com-
mitment	to	the	unconditional	comprehensiveness	of	all	citizens	in	the	society,	 in-
cluding	the	prisoners,	is	in	the	constant	focus	of	the	Ombudsman.

Having	in	mind	the	promotion	of	the	concept	of	the	human	rights	and	free-
doms	as	the	highest	civilization	value	in	the	modern	society,	the	Ombudsman,	in	the	
framework	of	its	mandate	and	competences,	pays	particular	attention	to	the	protec-
tion	of	the	guaranteed	rights	of	the	convicted	persons,	especially	the	issue	of	prison	
conditions	and	the	degree	of	respect	of	the	rights	and	dignity	of	convicted	persons.

The	placement	of	the	penitentiary	system	in	our	country,	which	represents	
an	important	segment	for	the	progress	of	the	Republic	of	Macedonia	as	a	candidate	
country	for	membership	in	the	European	Union,	seems	to	contain	all	elements	of	
a	modern	 system	of	 sanction	enforcement,	 especially	 in	 terms	of	 legally	 regulat-
ed	rights	and	obligations.	Namely,	the	law	guarantees	the	convicted	persons	their	
rights	and	imposes	obligations	without	the	existence	of	the	degrading	effect	on	the	
person	and	his	dignity.	Unfortunately,	however,	 there	 is	a	huge	gap	between	the	
real,	as	opposed	to	the	expected	position	of	convicts	in	the	penitentiary	institutions.

In	 addition,	we	must	not	neglect	 the	 refugee	 crisis	 that	has	 left	a	mark	 in	
many	segments	of	everyday	life,	but	also	brought	a	“wave”	of	refugees	who	found	
themselves	in	the	only	penitentiary	institution	in	the	country,	where	convicted	per-
sons	are	foreign	citizens	and	persons	without	nationality	status	-	Penitentiary	Insti-
tution	Idrizovo.

The	category	of	convicts,	foreign	citizens	and	stateless	persons,	due	to	differ-
ences	in	language,	culture,	customs	and	religion,	as	well	as	the	lack	of	family	ties	and	
contact	with	the	outside	world,	faces	even	greater	obstacles	in	achieving	minimum	
rights	stipulated	by	law.	

Having	 in	mind	the	continued	commitment	of	the	Ombudsman	to	the	pro-
mote	and	protect	of	human	rights	in	general,	not	excluding	the	prison	population,	



neither	 refugees	nor	migrants,	 especially	 given	 the	 current	migrant	 crisis,	 in	No-
vember-December	this	year	(2018),	we	implemented	a	research	that	has	not	been	
conducted	in	the	Republic	of	Macedonia	so	far,	in	order	to	identify	the	degree	of	
respect	for	the	rights	of	foreign	citizens	serving	prison	sentences	in	the	Penitentiary	
Institution	Idrizovo.

As	a	 result	 of	 the	 conducted	 research,	which	 is	 the	first	 research	 study	of	
this	kind	in	our	country,	today	we	have	a	documented	view	of	the	actual	state	of	
the	convicted	persons,	foreign	citizens	and	stateless	persons,	placed	in	PI	Idrizovo,	
which	clearly	depicts	the	harsh	situation	of	convicts	,	the	shortcomings	and	weak-
nesses	in	the	penitentiary	system	and	the	paradox	related	to	the	implementation	of	
the	legislation	in	practice.	

At	the	same	time,	given	the	specific	situation	of	foreign	prisoners,	this	study	
contains	recommendations	in	order	to	take	measures	to	alleviate	the	possibility	of	
isolating	foreign	prisoners	and	facilitating	their	treatment.	Also,	the	legal	possibil-
ities	for	transferring	these	persons	to	their	countries	are	analyzed,	as	well	as	the	
reasons	for	the	long	duration	of	the	transfer	procedures,	and	the	possibilities	for	
asylum,	especially	for	prisoners,	foreign	citizens	originating	from	the	countries	cov-
ered	by	the	refugee	crisis.

In	this	direction,	this	research	seeks	to	offer	solutions	to	key	policy	holders	
(the	Ministry	of	Justice,	the	Agency	for	Execution	of	Sanctions,	the	Administration	
of	PI	Idrizovo)	for	better	implementation	of	the	legal	provisions	aimed	at	exercising	
the	rights	of	prisoners	of	foreign	citizens.

I	expect	this	document	to	serve	as	an	alarm	for	the	authorities	and	institu-
tions	of	the	state	that	are	directly	responsible	for	the	shortcomings	of	the	peniten-
tiary	system,	but	also	to	reach	the	public	as	a	message	to	the	citizens	referring	to	the	
civilization	level	of	the	country	they	live	in.

At	the	end,	let	us	not	forget	that	the	achievement	of	the	social	goal	by	pun-
ishing	the	perpetrator	of	a	crime	must	not	be	an	attack	on	his	dignity	and	integrity.
In	that	regard,	I	would	remind:	“No	one	really	knows	a	country	until	it	has	been	in	its	
prisons.	The	state	should	be	judged	by	how	it	treats	its	poorest	people,	not	its	most	
prominent	citizens	“-	Nelson	Mandela

	 	 	 	 	 	 O	M	B	U	D	S	M	A	N	 	 	
	 	 	 													 	 				 					Idzet	Memeti
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LEVEL OF RESPECT FOR THE RIGHTS OF FOREIGN CITIZENS WITH THE FOCUS ON PERSONS 
FROM THE REFUGEE CRISIS BEING SENTENCED TO IMPRISONMENT IN PI IDRIZOVO

The	subject	of	the	analysis	of	this	research	is	the	degree	of	respect	for	the	
rights	of	prisoners-	foreigners	imprisoned	in	PI	Idrizovo,	with	the	focus	on	prisoners	
originating	from	the	states	experiencing	the	so-called	“	“Refugee	crisis”.

So	far	in	the	Republic	of	Macedonia	(RM)	no	research	of	this	kind	has	been	
conducted,	 since	 all	 previous	 analyzes,	 surveys,	 studies,	 etc.	 focus	 on	 prisoners’	
rights,	in	general.

However,	acknowledging	that	there	are	many	foreigners	 in	the	Republic	of	
Macedonia	(during	the	research	period,	on	November	14	and	15,	2018,	in	PI	Idrizo-
vo,	there	was	a	total	of	102	prisoners)	and	that	this	category	of	prisoners	were	fac-
ing	difficulties	due	to	differences	in	language,	culture,	customs	and	religion	as	well	
as	lack	of	family	ties	and	contact	with	the	outside	world,	a	need	occurred	to	carry	
out	a	research	of	this	kind.

The	purpose	of	this	research	is	to	look	at	the	situation	of	prisoners	-	foreign-
ers	serving	prison	 in	PI	 Idrizovo,	to	offer	recommendations	 in	order	to	undertake	
measures	to	alleviate	the	possibility	of	isolating	foreign	prisoners	and	to	facilitate	
their	 treatment	 in	order	 to	boost	 the	process	of	 their	 re-socialization.	The	 study	
also	analyzes	 the	possibilities	of	 transferring	 these	people	 to	 their	 countries	and	
perceives	 the	practical	problems	that	arise	 in	 terms	of	 the	 length	of	 the	 transfer	
procedure.	Furthermore,	the	legal	opportunities	for	international	support	(asylum)	
were	analyzed,	especially	of	prisoners	who	are	foreign	citizens	originating	from	the	
countries	covered	by	the	refugee	crisis	(Iran,	Pakistan,	Afghanistan	and	Sudan).

In	this	direction,	based	on	the	conducted	empirical	research,	this	study	at-
tempts	to	offer	solutions	to	key	policy	holders	(Ministry	of	Justice,	MIS	(УИС),	Ad-
ministration	of	PI	Idrizovo)	for	better	implementation	of	legal	provisions	aimed	at	
the	realization	of	the	rights	of	foreign	citizens,	but	also	other	bodies	involved	in	the	
process	of	exercising	and	protecting	the	rights	of	foreign	citizens	and	persons	with-
out	nationality.

Subject and objectives of the research
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One	single	document	can	not	solve	all	aspects	of	a	problem,	but	it	can	identify	
the	main	challenges	and,	consequently,	offer	possible	alternatives.

This	 research	was	conducted	 for	 the	needs	of	 the	Ombudsman	by	 the	Na-
tional	 Preventive	Mechanism	 in	 cooperation	with	 the	 external	 associate	prof.	Dr.	
Aleksandra	Gruevska	Drakulevski,	and	is	funded	by	the	Office	of	the	United	Nations	
High	Commissioner	for	Refugees.

Methodological framework of the research
For	the	completion	of	this	research,	starting	from	the	goals	of	the	research	

and	the	determined	subject	and	content,	appropriate	basic	and	special	scientific	and	
research	methods	have	been	applied.

The	normative	method	is	used	for	the	analysis	of	the	positive	legal	norms	that	
regulate	the	protection	of	the	rights	of	the	convicted	persons	in	accordance	with	the	
LIS	and	the	bylaws.	An	analysis	was	performed	using	the	legal-analytical	method	of	
different	resources.	

The	most	 important	 international	 documents	 that	 guarantee	 the	 rights	 of	
prisoners,	 in	general,	and	specifically	foreign	prisoners	are	analyzed.	This	includes	
Nelson	Mandela	Rules,	the	revised	Standard	Minimum	Rules	for	the	Treatment	of	
Prisoners,	the	European	Prison	Rules,	and	a	special	emphasis	is	placed	on	Recom-
mendation	CM	/	Rec	(2012)	12	regarding	foreign	prisoners.

Also,	a	brief	overview	of	the	refugee	and	refugee	crisis	issues	is	given	and	the	
possibilities	for	asylum	for	foreign	citizens	serving	prison	sentences	in	the	Republic	
of	Macedonia.	In	doing	so,	quite	briefly	the	legal	framework	in	the	Republic	of	Mace-
donia	for	asylum	and	transfer	of	convicted	persons	is	analyzed.

The	most	significant	findings	about	the	degree	of	respect	of	the	rights	of	for-
eign	prisoners	were	obtained	from	the	research	conducted	at	the	Idrizovo	Peniten-
tiary,	which	included	foreign	prisoners	and	representatives	of	the	prison	staff	who	
are	in	contact	with	this	category	of	prisoners	in	their	everyday	work.

For	the	needs	of	the	research,	two	questionnaires	were	prepared:	a	question-
naire	for	employees	in	the	PI	Idrizovo,	which	contains	open	questions	and	a	ques-
tionnaire	for	foreign	prisoners.

The	questionnaire	for	foreign	prisoners	is	structured	in	such	a	way	that	the	
first	part	refers	with	questions	relating	to	basic	data,	then	questions	about	the	rights	
of	the	convicted	persons	and	the	third	part	are	questions	concerning	the	possibility	
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1 Decision on the deployment of convicted, punished and juveniles in the penitentiary and correctional 
institutions (“Official Gazette of the Republic of Macedonia” No. 84/2008)

and	the	procedure	for	asylum,	given	the	fact	that	a	significant	number	of	foreign	
prisoners	(a	total	of	13)	are	from	the	countries	affected	by	the	refugee	crisis.	The	
questionnaire	is	provided	in	the	annex	to	this	research.	

In	the	period	November	14	and	15,	2018,	a	visit	to	PI	Idrizovo	was	made	as	
an	institution	in	which	according	to	the	Decision	for	deployment	of	convicted,	pun-
ished	and	juvenile	persons	in	the	correctional	institutions,	male	and	female	persons	
are	sent:	foreign	citizens	and	stateless	persons.	

During	the	visit	to	the	institution,	first	interviews	with	employees	were	con-
ducted,	including	an	educator	working	with	foreign	prisoners	and	two	members	of	
the	prison	police.	Subsequently,	structured	interviews	with	foreign	prisoners	were	
conducted.

In	the	period	November	14	and	15,	2018,	a	visit	to	PI	Idrizovo	was	made	as	
an	institution	in	which	according	to	the	Decision	for	deployment	of	convicted,	pun-
ished	and	juvenile	persons	in	the	correctional	institutions1,	 	male	and	female	per-
sons	are	sent:	foreign	citizens	and	stateless	persons.	

During	the	visit	to	the	institution,	first	interviews	with	employees	were	con-
ducted,	including	an	educator	working	with	foreign	prisoners	and	two	members	of	
the	prison	police.	Subsequently,	structured	interviews	with	foreign	prisoners	were	
conducted.

The	conduct	of	structured	interviews	with	foreign	prisoners	was	conducted	
without	supervision	from	the	prison	staff.	For	foreign	prisoners	from	Afghanistan,	
Pakistan,	Iran	and	Sudan	translators	were	provided	in	their	mother	tongue.	Ques-
tionnaires	in	Albanian	were	provided	to	foreign	prisoners	whose	mother	tongue	is	
Albanian.	Thesewere	prisoners	originating	from	Albania	and	Kosovo,	while	for	the	
foreign	prisoners	from	Serbia,	Croatia,	Bulgaria	and	other	countries	the	questions	
were	translated	in	their	mother	tongue	or	in	English.	Interviews	with	foreign	prison-
ers	were	led	by	the	Ombudsman	team	-	National	Preventive	Mechanism	(NP-NPM).

For	data	analysis	the	content	analysis	method	was	used.	The	collected	empir-
ical	data	are	interpreted	with	a	speculative	and	logical	approach	for	the	extent	to	
which	the	rights	of	foreign	citizens	are	respected,	those	who	serve	imprisonment	
sentence	in	the	Republic	of	Macedonia.
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The	results	of	this	study	confirmed	the	main	hypothesis,	i.e.	that	it	is	neces-
sary	to	improve	the	unfavorable	conditions	in	the	institution	in	which	foreign	prison-
ers	serve	their	imprisonment	sentence,	as	well	as	to	promote	their	rights	and	assist	
them	 in	 the	realization	of	 their	 rights,	 to	establish	contacts	with	 their	 family	and	
consular	 agencies	of	 their	 respective	 countries,	 in	 particular	providing	 assistance	
in	the	procedure	for	asylum	and/or	transfer	to	their	countries	or	other	third	safe	
countries.
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2  Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Adopted at the First United Nations Con-
gress on the Prevention of Crime and Treatment of Perpetrators of Crimes, held in Geneva in 1955 
and approved by the Economic and Social Council by resolutions No. 663 C (XXIV) of 31 July 1957 
and No. 2076 (LXII) of 13 May 1977. (“Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners”, 
Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offend-
ers, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 
C ( XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977).

3  Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners of the United Nations (Nelson Mandela 
Rules), Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2015 [according to the report 
of the Third Committee (A / 70/490)]. [United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment 
of Prisoners] Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2015 [on the report of 
the Third Committee (A / 70/490)]. Accessed on 17.4.2018. 

The	standard	minimum	rules	 for	dealing	with	prisoners2	are	the	first	docu-
ment	that	guarantees	the	legal	status	of	prisoners.	They	were	revised	in	2015.	Nel-
son	Mandela	Rules,	the	revised	Standard	Minimum	Rules	for	the	Treatment	of	Pris-
oners3	relate	entirely	to	prisoners	who	are	foreign	citizens.	When	it	comes	to	this	
category	of	prisoners,	 in	accordance	with	rule	62	of	the	NMP	(rule	38	before	the	
audit),	it	is	particularly	pointed	out	that	“prisoners	who	are	foreign	citizens	should	
be	allowed	reasonable	means	of	communication	with	diplomatic	and	consular	rep-
resentatives	of	the	state	whose	citizens	they	are.”	Furthermore,	“the	prisoners	who	
are	nationals	of	countries	that	do	not	have	diplomatic	or	consular	representation	
in	the	country	or	refugees	or	stateless	persons	should	be	allowed	the	same	means	

    1.  INTERNATIONAL DOCUMENTS AND STANDARDS

FIRST PART
ANALYSIS OF THE LEGAL FRAMEWORK

1.1	 Nelson	Mandela	Rules	revised	Standard	Minimum	Rules	for	the	
Treatment	of	Prisoners	(NMRs	SMRTP)



256 www. ombudsman.mk

The	Council	of	Europe	 in	 its	endeavours	 to	make	a	unified	application	and	
shaping	 of	 the	 concept	 of	 protection	 and	 enabling	 the	 guaranteed	 liberties	 and	
rights	established	with	the	European	Convention	for	Human	Rights4,		following	the	
attitude	of	the	United	Nations	in	documents	brought	for	guaranteeing	and	fulfilling	
the	given	rights	and	liberties,	especially	when	regarding	the	Standardized	Minimal	
Rights	of	the	United	Nations	regarding	the	handling	of	prisoners	and	the	Summa-
ry	of	the	Minimal	Rights	for	Protecting	the	Convicted	Minors,	who	have	had	their	
freedom	revoked,	of	the	United	Nations,	has	brought	a	very	significant	document,	
known	as	the	European	Prison	Rules5.	In	2006	the	Recommendation	Rec(2006)2	was	
brought	by	the	Committee	of	Ministers	to	member	states	of	the	Council	of	Europe	
regarding	the	European	Prison	Rules6. 

Same	as	in	NMP	SMPPZ,	the	rules	and	contents	of	the	European	Prison	Rules,	
fully	act	in	regard	with	foreign	prisoners.

1.2	 European	Prison	Sentencing	Rules

of	 communication	with	a	diplomatic	 representative	of	 a	 state	 that	protects	 their	
interests	or	any	national	or	international	authority	whose	task	is	to	tasked	protect	
those	people.“	

Regarding	the	rights	of	prisoners,	in	general,	the	NPM	SMRTP	contains	pro-
visions	for	accommodating	prisoners,	personal	hygiene,	clothing	and	bedding,	diet,	
exercise	and	 sports,	medical	 services,	discipline	and	punishment,	means	of	 coer-
cion,	information	and	the	right	to	complaints	of	prisoners,	contact	with	the	outside	
world,	library,	religion.

4  Brought by the Council of Europe in 1950. (Council of Europe, The European Convention on Hu-
man Rights, ROME 4 November 1950and its Five Protocols: Paris 20 March 1952, Strasbourg 6 May 
1963, Strasbourg 6 May 1963, Strasbourg 16 September 1963, Strasbourg 20 January 1966).

5  Council of Europe, European Prison Rules, Recommendation No. R (87)3, adopted by the Com-
mittee of Ministers of the Council of Europe on 12 February 1987and explanatory memorandum 
Strasbourg 1987.

6  Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation Rec (2006)2 of the Committee of 
Ministers to member states on the European Prison Rules1 (Adopted by the Committee of Ministers 
on 11 January 2006 at the 952nd meeting of the Ministers’ Deputies).
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7  Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation CM/Rec (2012)12 of the Committee 
of Ministers to member States concerning foreign prisoners (Adopted by the Committee of Ministers 
on 10 October 2012 at the 1152nd meeting of the Ministers’ Deputies).

In	 a	 separate	 rule,	 Rule	 37.1-37.5,	 certain	 specifics	 are	 put	 in	 foreground	
concerning	foreign	prisoners.	As	such	“Foreign	Prisoners	should,	with	no	delay,	be	
made	aware	of	their	right	to	ask	to	be	allowed	to	make	contact	with	the	diplomatic	
or	consular	 representative	of	 their	 country.	Foreign	prisoners	 that	are	Citizens	of	
Countries	that	have	no	diplomatic	or	consular	representatives,	Refugees	or	Persons	
with	no	Citizenship,	 should	have	 the	 similar	possibilities	 for	 communication	with	
a	diplomatic	representative	of	the	Country	that	is	taking	care	of	their	interests	or	
the	home	or	foreign	department	that	has	the	task	of	serving	the	interests	of	these	
people.	With	the	goal	to	protect	the	interests	of	foreign	citizens	with	special	needs	
in	prison,	 the	prison	 staff	 should	 fully	 cooperate	with	 the	diplomatic	or	 consular	
officials	 that	 represent	 those	prisoners.	 Foreign	prisoners	 should	be	made	aware	
of	information	concerning	legal	help.	The	prisoners	as	foreign	nationals	should	be	
made	aware	of	 the	opportunity	 to	be	 transferred	 to	another	country	 in	order	 to	
serve	their	sentence	there.”

Concerning	the	high	number	of	foreign	prisoners	in	the	correctional	facilities	
in	the	Member	States	of	the	European	Union,	the	Committee	of	Ministers	of	the	
Council	 of	 Europe	 brought,	 in	 2012,	 the	 Recommendation	CM/Rec(2012)12	 con-
cerning	foreign	prisoners.

In	the	Recommendation,	it	is	implied	that	this	is	a	separate	category	of	pris-
oners	that	face	difficulties	because	of	language	barriers,	differences	in	culture,	cus-
toms	and	religion,	as	well	as	 lack	of	family	and	contact	with	the	outside	world.	 It	
follows	that	certain	measures	should	be	made	in	order	to	soften	the	isolation	of	the	
foreign	prisoners	and	to	make	their	treatment	easier,	with	the	goal	of	achieving	so-
cial	reintegration;	this	treatment	should	also	include	the	special	needs	of	the	foreign	
prisoners,	that	stem	from	the	fact	that	they	are	locked	up	in	a	country	in	which	they	
are	neither	citizens	nor	residents,	with	the	aim	to	facilitate	opportunities	that	are	
just	like	those	of	other	prisoners.

The	 Annex	 of	 the	 Recommendation	 CM/Rec(2012)12	 includes	 eight	 parts	

1.3	 Recommendations	CM/Rec(2012)12	concerning	foreign	prisoners7
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concerning	 the	 following	 topics:	 Definitions	 and	 Reach	 (Part	 one);	 Basic	 Princi-
ples	 (Part	 two);	 Imprisonment	 (Part	 three);	 Sentencing	 (Part	 four);	 Prison	 Condi-
tions	 (Part	five)	 (Concerning:	Reception,	Classification,	Accommodation,	Hygiene,	
Clothes,	Nutrition,	Legal	Advice	and	Help,	Contact	with	the	Outside	World,	Contact	
with	Consular	Representatives,	Prison	Regime,	Work,	Exercise	and	Relaxation,	Edu-
cation	and	Training,	Freedom	to	express	ones	Religion,	Health,	good	Order,	Security	
and	Safety,	Women	and	New-borns);	Release	from	the	Correctional	Facility	(Part	six)	
(Possibilities	for	early	Release	and	Discharge	from	the	Facility);	Personnel	that	will	
work	with	the	Foreign	Prisoners	(Choice,	Training,	Specialization)	(Part	seven);	and	
Evaluation	of	the	Policies	(Part	eight).

The	Recommendations	are	analysed	further	in	the	text.

In	accordance	to	Article	1	a.	and	e.	from	the	Recommendation,	a	foreign	na-
tional	is	a	person	who	does	not	possess	citizenship	and	is	not	regarded	as	a	resident	
of	the	state	where	he	or	she	is	being	prosecuted;	a	foreign	prisoner	is	every	person	
that	is	in	prison,	that	is	being	prosecuted	or	has	done	something	and	has	been	ar-
rested	in	a	different	place.

This	Recommendation	concerns	 the	 foreign	prisoners,	as	well	as	other	 for-
eigners	that	are	not	 in	prison,	but	have	criminal	charges	against	them,	as	well	as	
criminal	sanctions	and	measures	and	cannot	or	are	deprived	from	freedom	(Article	
2	of	the	Recommendation).

The	Basic	Principles	given	in	Chapter	II.	of	the	Recommendation,	state	that	
foreign	prisoners	be	treated	with	respect	of	 their	Human	Rights	and	with	special	
regards	to	their	specific	situation	and	individual	needs	(Article	3).	They	should	not	
be	judged	to	prison	sentences	based	on	their	Status	(Article	5).	The	same	rules	that	
are	 in	place	for	the	others	regarding	earlier	release	should	apply	to	them	as	well	
(Article	6).

Special	attention	is	placed	on	the	making	of	positive	steps	to	avoid	discrimina-
tion	and	to	address	the	specific	problems	foreign	prisoners	face	while	imprisoned,	
during	the	transfer	and	after	their	release	(Article	7).

Then,	it	is	said	that	the	foreign	prisoners,	that	ask	for	interpreters	and	trans-
lation	as	well	as	the	opportunity	to	learn	the	language,	should	be	awarded	this	right	
in	order	to	make	their	efforts	to	communicate	more	effective	(Article	8).

Enough	resources	should	be	secured	for	an	effective	handling	of	the	specific	
situation	and	specific	needs	of	foreign	prisoners	(Article	11).	The	personnel	that	is	
in	charge	for	the	foreign	prisoners,	should	complete	specific	training	(Article	12).
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During	the	sentencing	the	Recommendation	Rec	(92)	17	concerning	consis-
tency	in	sentencing	should	be	taken	into	consideration	(Article	14)8.	The	possibility	
to	receive	a	sanction	that	is	not	in	the	jurisdiction	of	an	institution	should	be	con-
sidered	for	the	foreign	criminals,	in	the	same	way	it	would	be	considered	for	home	
prisoners.

During	the	imprisonment	and	serving	of	the	sentence,	the	prisoners	should	
receive	 information	 in	 a	 language	 that	 they	understand	 regarding:	 a.	 their	 rights	
and	obligations	as	prisoners,	including	contact	with	their	consular	representatives;	
b.	the	main	characteristics	of	the	prison	regime	and	internal	regulations;	c.	rights	
and	procedures	for	submitting	requests	and	complaints;	and	d.	their	rights	to	legal	
advice	and	help.	Immediately	after	the	imprisonment,	the	prison	authorities	should	
help	the	foreign	prisoners	inform	their	families,	legal	councils,	consular	representa-
tives	and	other	persons	or	organizations	about	their	 imprisonment,	so	that	these	
can	help.	And,	as	soon	as	possible,	after	the	imprisonment,	they	should	be	given,	
in	a	language	that	they	understand,	either	in	an	oral	or	a	written	way,	information	
concerning	the	possibilities	for	international	transfer	(Article	15).

Concerning	their	allocation	the	need	to	soften	their	potential	 isolation	and	
make	their	contact	with	the	outside	world	easier	should	be	considered.	If	the	possi-
bility	exists	for	the	foreign	prisoners	to	be	placed	in	prisons	that	are	near	transport	
facilities,	in	order	to	make	the	visitation	rights	for	their	families	easier,	or	for	them	to	
be	placed	in	prisons	where	there	are	other	prisoners	that	have	the	same	nationality,	
culture,	religion	or	that	speak	the	same	language	(Article	16).

Hygiene,	especially	the	objects	for	sanitation	and	hygiene,	should,	as	much	
as	possible,	satisfy	the	cultural	and	religious	preferences	of	the	foreign	prisoners,	
while	maintaining	proper	medical	standards	(Article	18)	and	for	the	prisoners	to	be	
allowed	to	wear	clothes	that	show	their	culture	and	religious	communities	(Article	
19).	Cultural	and	religious	diets	should	also	be	taken	into	consideration	when	dis-
cussing	the	nutrition	of	the	prisoners	(Article	21).	

Regarding	the	contact	with	the	outside	world,	help	is	recommended	in	order	
to	make	contact	with	 family	and	friends,	consular	 representatives,	probation	and	
agencies	in	the	community	as	well	as	with	volunteers.	

The	poor	foreign	prisoners	should	also	be	helped	in	covering	the	charges	for	
communication	with	the	outside	world.	With	the	goal	to	optimize	contact,	visits	of	

8  Recommendation Rec (92)17 concerning consistency in sentencing. https://www.barobirlik.org.tr/
dosyalar/duyurular/hsykkanunteklifi/recR(92)17e.pdf. Пристапено: 8.12.2018.
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the	foreign	prisoners	by	family	members	that	live	abroad,	should	be	organized	in	a	
more	flexible	way,	which	can	include	the	permission	of	the	foreign	prisoners	to	com-
bine	their	rights	for	visitation.	Separate	measures	should	also	be	taken	to	encourage	
and	allow	the	foreign	prisoners	to	sustain	regular	contact	with	their	own	children	
(Article	22).

The	foreign	prisoners	should	also	be	allowed	to	be	regularly	informed	through	
newspapers,	periodicals	or	other	publications	in	a	language	that	they	understand,	to	
be	given	access	to	radio	or	television	transmissions	or	other	forms	of	communica-
tion	in	a	language	that	they	understand	(Article	23).

Special	emphasis	 is	placed	on	the	 importance	of	contact	with	the	consular	
representatives.	Foreign	prisoners	who	do	not	have	a	consular	representive	office	in	
the	country	in	which	they	are	located,	have	the	right	to	a	regular	contact	and	com-
munication	with	the	representatives	of	the	state/s	that	take/s	over	their	interests.	
Foreign	prisoners	who	are	refugees,	asylum	seekers	or	stateless	persons	have	the	
right	to	communicate	with	representatives	of	national	or	international	authorities	
whose	task	is	to	serve	the	interests	of	such	prisoners	(Article	24).

Prison	authorities	should	 inform	foreign	prisoners	about	their	right	to	seek	
contact	with	their	consular	representatives	or	representatives	of	national	or	inter-
national	bodies	whose	task	is	to	serve	their	 interests,	but	also	to	inform	consular	
officials	about	their	citizens		who	are	in	jail	(Article	25).

Foreign	prisoners	need	to	be	provided	with	appropriate	working	engagement	
(Article	27),	sport	and	recreation	(Article	28),	education	and	vocational	education	
(Article	29),	freedom	of	religion	(Article	30),	the	right	to	health	care	(Article	31),	to	
prevent	self-harm	and	suicide,	ensure	order,	safety	and	security	of	foreign	prisoners	
(Article	32).

The	recommendation	contains	special	provisions	for	female	foreign	prisoners	
and	their	young	children	(Articles	33	and	34).

Provisions	for	dismissal	of	foreign	prisoners	are	presented	in	a	separate	chap-
ter.	Preparations	for	the	release	of	foreign	prisoners	should	begin	on	time	and	in	a	
manner	that	will	facilitate	their	reintegration	into	society	(Article	35).

Regardless	of	whether	after	the	dismissal	of	the	prisoner,	he/she	will	remain	
in	the	state	or	will	be	expelled,	or	transferred	to	another	state,	the	appropriate	au-
thorities	should	provide	respective	assistance	(Article	35).

Foreign	prisoners,	as	well	as	other	prisoners,	should	be	granted	early	release	
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as	soon	as	they	meet	the	required	conditions	and	must	not	be	discriminated	against	
in	this	regard	(Article	36).

When	 releasing	 from	prison,	 in	 order	 to	help	 foreign	prisoners	 resocialize,	
practical	measures	will	be	taken	to	provide	appropriate	documents	aa	w	ell	as	iden-
tification	and	 travel	assistance	documents	and	consular	officials	 shall	assist	 them	
(Article	37).

The	 seventh	 chapter	 contains	 provisions	 for	 persons	 working	with	 foreign	
prisoners.	They	should	be	selected	according	to	certain	criteria	that	include	cultural	
sensitivity,	interaction	skills	and	linguistic	abilities,	and	a	proper	training	(Articles	38	
and	39).

The	last	chapter	highlights	that	authorities	regularly	assess	their	policies	for	
dealing	with	foreign	suspects	and	perpetrators	on	the	basis	of	scientifically	validated	
research	and	review	them	where	appropriate	(Article	41).
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The	position	of	the	sentenced	person	while	serving	a	prison	sentence	can	be	
analyzed	through	defined	rights,	duties	and	disciplinary	responsibilities.

Contemporary	penitentiary	systems,	as	ours,	guarantee	the	sentenced	per-
sons	with	rights	that	can	not	be	violated	and	determine	obligations	that	fulfillment	
does	not	degrade	their	personality.

When	a	person’s	 freedom	 is	 limited,	no	one	can	speak	of	 “rights”,	but	 the	
“legal	status”	of	the	sentenced	person	should	be	guaranteed.	

The	Law	on	Enforcement	of	Sanctions	does	so	in	the	general	provisions,	and	
does	not	include	the	subheading	“Legal	status	of	the	sentenced	person”	with	spe-
cial	 systematization	of	 the	guaranteed	rights.	Namely,	 in	a	separate	chapter	enti-
tled	“Position	of	 the	sentenced	persons”	 in	 twenty-one	chapters,	 it	 regulates	 the	
questions	for	the	classification	of	sentenced	persons	(Article	101),	accommodation	
(Article	102-104),	clothes	and	bedding	(Article	105-107),	personal	hygiene	(Article	
108),	nutrition	(Article	109-110),	rest	(Article	111-112),	work	(Article	113-122),	pen-
sion	 insurance	 (Article	 123),	 health	 protection	 (Article	 124-134),	 education	 (Arti-
cle	135-137),	 leisure	activities,	sport	and	recreation	of	sentenced	persons	(Article	
138-139),	educational	work	with	sentenced	persons	(Article	140),	meeting	religious	
needs	(Article	141),	contact	with	the	outside	world	through	correspondence,	tele-

   2.  NATIONAL LEGAL FRAMEWORK FOR THE PROTECTION OF THE 
RIGHTS OF FOREIGN NATIONALS SERVING PRISON SENTENCES 
IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

2.1	 Law	on	Enforcement	of	Sanctions9

9  Law on Execution of Sanctions („Official Gazette of the Republic of Macedonia “No. 2/2006; 
57/2010; 170/2013, 43/2014, 166/2014, 33/2015, 98/2015 and 11/2016, 21/2018).
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10  Law on International Cooperation in Criminal Matters, („Official Gazette of the Republic of Mace-
donia“, No.124/2010), Art.92-96; Convention on the Transfer of SentencedPersons, Strasbourg, 21 
March 1983(Convention on the Transfer of SentencedPersons, European Treaty Series, 1983 (ЕТS 
No. 112); Additional Protocol to the Convention on the transfer of sentenced persons, Strasbourg, 
18.XII.1997 - (Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons, Stras-
bourg, 18.XII.1997)( ETS No. 167); RecommendationNo. (84) 12 concerning foreign prisoners 
(Rec. R (84) 12 concerning foreign prisoners) For foreign nationals and stateless persons see Rule 
No.37.1-37.5 EPR.

phoning,	 visits	 and	 receiving	 shipments	 (Article	 142-151),	 concluding	 a	marriage	
of	sentenced	persons	(Article	152),	convenience	(Article	153-153-b),	displacement	
of	prisoners	(progression,	regression	and	relocation	of	sentenced	persons)	(Article	
154-157),	interruption	of	serving	the	sentence	(Article	158-162),	relation	of	officials	
to	sentenced	persons	(Article	163-165),	protection	of	sentenced	persons	by	using	
legal	means	of	protection	(legal	advice	and	legal	means	of	sentenced	persons,	ap-
peal	of	sentenced	persons	to	international	bodies	and	authorities)	(Article	166-174)	
and	the	protection	of	the	rights	of	collaborators	of	justice	(Article	175),	disciplinary	
responsibility	of	the	sentenced	persons	and	material	liability	of	the	sentenced	per-
sons	(Article	176-185	LES).

This	 is	one	of	the	most	 important	chapters	of	the	Law,	because	 it	provides	
means	and	methods	that	will	ensure	the	treatment	of	prisoners	in	order	to	achieve	
the	process	of	 their	 re-socialization	as	 the	main	purpose	of	 the	execution	of	 the	
sentence	of	imprisonment.		In	this	chapter,	the	provisions	that	give	the	sentenced	
person	access	to	legal	means	for	the	protection	of	their	rights	are	of	particular	im-
portance.	These	provisions	essentially	change	the	relationship	between	the	employ-
ees	(the	formal	system	in	the	institution)	and	sentenced	persons,	and	relations	are	
created	in	which	they	appear	as	equal	sides.	

In	these	provisions,	the	LES	fully	incorporates	the	standards	for	dealing	with	
sentenced	persons	provided	by	NMR	SMRDP	and	EPR.

Regarding	prisoners	who	are	foreign	nationals,	the	same	provisions	apply	to	
all	other	prisoners.	Only	Article	23	foresees	that	special	departments	for	sentenced	
foreign	nationals	and	stateless	persons	shall	be	established	in	closed-wing	institu-
tions.	When	executing	the	sentence	of	imprisonment	for	these	persons,	the	inter-
national	 documents	 referring	 to	 the	 serving	 of	 imprisonment	 to	 this	 category	 of	
sentenced	persons	are	applied10. 

Furthermore,	Article	146	states	that	“If	a	foreign	citizen,	a	stateless	person	
or	a	fugitive	is	sentenced,	the	consular	representative	of	his	state	or	the	state	that	
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protects	his	interests	can	visit	the	sentenced	person	in	accordance	with	the	rules	of	
international	law	under	conditions	of	reciprocity.	The	consular	officer	is	obliged	to	
announce	and	schedule	the	visit	at	the	institution	in	which	the	person	is	serving	the	
sentence.“

However,	in	practice,	there	is	a	discrepancy	between	the	position	of	the	pris-
oners	dejure	and	defacto.	Such	a	situation	can	be	seen	through	the	reports	of	the	
Ombudsman	and	the	NPM11. 

Thus,	in	the	annual	reports	of	the	Ombudsman,	as	well	as	in	the	reports	of	
the	NPM,	for	years,	and	especially	for	the	last	reporting	period,	2017,	point	to	the	
fact	that	the	conditions	in	all	the	penitentiary	institutions,	and	especially	in	the	Id-
rizovo	Penitentiary,	as	an	 institution	of	special	 interest	 in	 this	 research,are	below	
the	prescribed	minimum	standards.	Mainly,	 the	 remarks	 refer	 to	 the	problem	of	
overcrowding,	which	further	produces	other	problems,	such	as	bad	accommodation	
conditions,	nutrition,	general	and	personal	hygiene,	sanitary	conditions,	which	are	
below	the	minimum	standards.	The	O-NPM	for	years	points	out	in	its	reports	and	
recommendations	for	urgent	and	obligatory	undertaking	of	measures	for	overcom-
ing	such	conditions	and	creating	more	dignified	conditions	for	the	stay	of	sentenced	
persons,	although	in	practice	this	has	not	been	implemented.	A	serious	problem	is	
the	health	care	of	prisoners,	that	is,	inadequate	conditions	in	prison	ambulances,	in-
sufficient	equipment	with	medical	equipment	and	appliances,	lack	of	medicines	and	
insufficient	number	of	health	 and	medical	 personnel.	 Thereafter,	 the	problem	of	
non-implementation	of	treatment	of	prisoners	in	the	direction	of	their	re-socializa-
tion,	ie,	there	is	no	education	or	professional	education,	educational	work	with	the	
sentenced	persons,	working	engagement,	nor	efficient	organization	of	free	time12. 

The	implementation	of	sanctions	 includes	several	forms	of	oversight	of	the	
work	of	 the	 institutions.	 The	basic	 form	of	 supervision	 is	 the	 judicial	 supervision	
in	 the	 execution	of	 sanctions	 and	 is	 entrusted	 to	 the	 Judge	 for	 the	 execution	of	
sanctions	(Article	78-81	LES).	The	following	form	of	supervision	and	control	is	the	
expert-instructor	 supervision	 in	 the	execution	of	 sanctions,	which	 is	entrusted	 to	
the	Ministry	of	Justice	through	the	Directorate	for	Execution	of	Sanctions	as	a	body	

11  Ombudsman of the Republic of Macedonia, Annual reports (1997-2017) (http://ombudsman.mk/
MK/predmetno_rabotenje/godishni_izveshtai.aspx).

12  Ombudsman of the Republic of Macedonia, Annual Report on the level of ensuring respect, 
promotion and protection of human freedoms and rights (2017), Skopje, March 2018. http://om-
budsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2018/NPM%20Godisen%20izvestaj-2017.pdf. Accessed on 
10.12.2018.
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within	the	Ministry	of	Justice	(Article	77	LES).	LES	provides	oversight	in	the	execution	
of	sanctions	by	the	State	Commission	 for	Supervision	established	by	the	Govern-
ment	(Article	82	LES),	but	this	commission	does	not	function13. 

Of	no	less	significance	for	the	protection	of	the	rights	of	sentenced	persons	
are	the	preventive	visits	made	by	the	Council	of	Europe	Committee	for	the	Preven-
tion	of	 Torture	 and	 Inhuman	or	Degrading	 Treatment	or	 Punishment	 (CPT)14	 and	
National	Preventive	Mechanism	(NPM)	at	the	Ombudsman.

The	National	Preventive	Mechanism	(NPM)15	according	to	the	Optional	Pro-
tocol	 to	 the	 Convention	 against	 Torture	 and	Other	 Cruel,	 Inhuman	 or	 Degrading	
Treatment	or	Punishment16	is	a	national	body	that	regularly	reviews	the	treatment	
of	persons	deprived	of	liberty	in	order	to	strengthen,	if	necessary,	their	protection	
against	torture	and	other	cruel,	inhuman	or	degrading	treatment	or	punishment17. 

According	to	the	Optional	Protocol	and	the	Law	on	the	Ombudsman,	the	Na-
tional	Preventive	Mechanism	has	the	authority	to	regularly	review	the	treatment	of	
persons	deprived	of	liberty,	to	make	recommendations	to	the	relevant	authorities	in	

13  Given the non-functioning of the State Commission for Supervision, the proposal of the new LES 
does not foresee its existence.

14 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Pun-
ishment (CPT) http://www.cpt.coe.int/en/.

15 The Republic of Macedonia signed the Optional Protocol to the Convention against Torture on 
01.09.2006, while the Parliament of the Republic of Macedonia ratified the same protocol on De-
cember 30, 2008, thus appointing the Ombudsman to act as National Preventive Mechanism (NPM) 
in the Republic of Macedonia with the main task to prevent torture and other cruel, inhuman and 
degrading treatment or punishment. The National Preventive Mechanism in the Republic of Mac-
edonia draws its mandate and competences from the Optional Protocol to the Convention against 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the Law on the 
Ombudsman, and there is also a separate Rulebook on the manner of prevention and methodology 
for the manner of conducting preventive visits prepared. The National Preventive Mechanism im-
plements its activities in accordance with the Annual Work Program approved by the Ombudsman.

16  Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment, Adopted on 18 December 2002 at the fifty-seventh session of the General 
Assembly of the United Nations by resolution A/RES/57/199 entered into force on 22 June 2006.  
http://www.ohchr.org/en/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx. Факултативен протокол кон 
Конвенција против тортура и други свирепи, нечовечни или понижувачки постапувања или 
казнувања (‘Службен весник’ бр. 165/2008)(http://ombudsman.mk/MK/nacionalen_preven-
tiven_mehanizam/npm_vo_rm.aspx). Accessed on 10.12.2018.

17  http://www.ombudsman.mk/mk/nacionalen_preventiven_mehanizam/npm_vo_rm.aspx Accessed 
on 10.12.2018.
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order	to	prevent	torture	and	other	forms	of	inhumane	treatment,	as	well	as	to	sub-
mit	proposals	and	perceptions	regarding	existing	or	draft	legislation.	The	National	
Preventive	Mechanism	has	the	authority	to	provide	unhindered	access	to	all	places	
of	deprivation	of	liberty,	access	to	all	information	concerning	the	number	of	persons	
deprived	of	 liberty,	as	well	as	access	 to	 information	concerning	 the	 treatment	of	
persons	and	the	conditions	for	their	deprivation	of	liberty.	

The	NPM	conducts	visits	to	the	places	of	deprivation	of	liberty	which	it	choos-
es	 to	 interview	 personally	 or	 with	 an	 interpreter,	 with	 any	 person	 of	 their	 own	
choosing,	and	has	the	possibility	to	contact	the	Subcommittee	on	Prevention	of	Tor-
ture,	to	send	it	information	and	hold	meetings	with	him.

O-NPM	has	published	annual	reports	in	the	past	years,	as	well	as	special	re-
ports,	in	which	it	strongly	criticizes	the	conditions	for	serving	a	prison	sentence	in	
the	Idrizovo	Penitentiary18. 

18  http://ombudsman.mk/MK/nacionalen_preventiven_mehanizam/izveshtai/godishni_izveshtai.aspx 
http://ombudsman.mk/MK/nacionalen_preventiven_mehanizam/izveshtai/posebni_izveshtai.aspx 
Accessed on 10.12.2018..

19  Official Gazette ofRM, No. 124 from 20.09.2010.

Law	on	International	Cooperation	in	the	Criminal	Matter	(LICCM)19	in	its	sec-
ond	part	contains	pretransfer	of	convicted	persons,	i.e.	foreign	citizens.

A	sentenced	person	who	is	not	a	citizen	of	the	Republic	of	Macedonia,	and	is	
serving	a	prison	sentence	in	the	Republic	of	Macedonia	on	the	basis	of	a	verdict	of	a	
domestic	first	instance	court,	may	file	a	request	for	the	completion	of	the	sentence	
in	the	state	of	which	he	is	a	citizen.	The	sentenced	person	may	submit	the	request	
to	the	management	of	the	penitentiary	institution	in	which	he	is	serving	the	sen-
tence,	to	the	domestic	first	instance	court	or	to	the	Ministry.	The	domestic	first	in-
stance	court	that	brought	the	first	instance	verdict	or	the	PCFmanagement	in	which	
the	sentenced	person	is	serving	the	sentence	of	imprisonment	is	obliged	to	inform	
the	 sentenced	person	of	 the	possibility	 of	 imposing	 the	punishment	 in	 the	 state	
of	which	he	is	a	citizen.	The	application	may	also	be	submitted	by	the	state	of	the	
sentenced	person.	The	request	will	be	considered	only	if	the	sentenced	person	has	
given	his	consent	to	be	transferred	to	the	state	of	which	he	is	a	citizen	(Article	92).	

2.2	 Law	on	International	Cooperation	in	Criminal	Matters	
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The	application	for	transfer	shall	be	accompanied	by:	1)	a	certified	copy	of	
the	final	verdict	with	which	the	person	was	sentenced;	2)	the	legal	provisions	ap-
plied;	3)	information	on	the	duration	of	the	already	served	part	of	the	sentence	and	
information	on	detention	or	any	other	information	on	serving	the	sentence;	and	4)	
a	statement	with	the	consent	of	the	sentenced	person	for	the	transfer	(Article	93).	

The	competent	authority	for	communication	is	the	Ministry	of	Justice	(MoJ)	
to	which	the	request	for	transfer	and	the	files	are	submitted,	and	the	MoJ	informs	
the	state	to	which	the	person	is	a	citizen	in	order	to	continue	serving	the	sentence	
of	imprisonment,	initiates	a	procedure	for	transferring	the	sentenced	person	on	the	
basis	of	an	international	agreement	or	on	the	basis	of	mutuality.	At	the	request	of	
the	competent	national	authority,	the	foreign	state	submits	all	additional	informa-
tion	and	documents	and	vice	versa	(Article	94).	

Regarding	the	transfer	procedure,	pursuant	to	Article	95	of	 the	LICCM,	the	
state	of	 the	 sentenced	person	after	 the	 recognition	of	 the	verdict	of	 the	domes-
tic	 court	 by	 the	 foreign	 competent	 authority,	 through	 the	Ministry,	 submits	 the	
sentence	of	 the	sentenced	person.	Once	 the	 judgment	of	 the	 foreign	competent	
authority	 recognizing	the	 judgment	of	 the	domestic	court	becomes	effective,	 the	
Ministry	gives	consent	for	the	transfer.	The	Ministry	shall	notify	its	decision	on	ac-
ceptance	or	rejection	of	the	transfer	request	to	the	state	in	which	the	punishment	
is	to	be	executed.

Transfer	can	be	performed	only	if:	1)	the	sentenced	person	is	a	citizen	of	the	
state	in	which	the	punishment	will	be	restored;	2)	the	verdict	is	final;	3)	at	the	time	
of	receipt	of	the	request	for	transfer,	the	sentenced	person	shall	have	at	 least	six	
more	months	remaining	from	the	pronounced	sentence	and	if	he	has	given	consent;	
4)	the	sentenced	person	or	his	legal	representative	or	guardian	due	to	his	age	or	psy-
cho-physical	condition	gave	consent	for	transfer;	5)	the	acts	on	which	the	person	is	
sentenced	constitute	a	crime	in	the	state	in	which	the	punishment	is	executed;	and	
6)	the	Republic	of	Macedonia	and	the	foreign	state	agree	on	the	transfer	(Article	96).

In	practice	we	are	facing	a	long	duration	of	the	transfer	procedure.

With	the	increase	in	international	travel	and	migration,	more	and	more	coun-
tries	worldwide	condemn	and	punish	foreign	nationals	for	imprisonment	or	other	
forms	of	deprivation	of	 liberty.	This	 raised	the	question	of	how	best	 to	deal	with	
such	sentenced	persons20. 

20  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012) Handbook on the International 
Transfer of Sentenced Persons, New York. Accessed on: 8.12.2018.
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In	some	countries,	the	practice	is	to	deport	or	otherwise	remove	all	foreign	
sentenced	persons.	Such	removal	may	seem	like	an	attractive	solution,	because	the	
state	in	which	the	crime	was	committed	may	not	want	to	allow	the	perpetrators	to	
remain	there.	However,	there	is	an	obvious	disadvantage	because	such	sentenced	
foreign	nationals	can	completely	avoid	the	punishment.	Second,	sentenced	persons	
sentenced	to	imprisonment	may	serve	the	sentence	in	the	state	where	they	com-
mitted	 the	crime,	and	 then	expelled	after	 their	 release	 from	 the	 institution.	This	
approach,	however,	has	certain	disadvantages.	Not	only	does	serving	a	prison	sen-
tence	 in	another	state	prevent	the	exercise	of	the	rehabilitation	process	of	these	
people,	there	may	be	other	reasons	for	their	transfer	to	a	state	whose	citizens	they	
are	to	serve	their	sentences	there.	Since	1985,	when	the	seventh	United	Nations	
Congress	on	the	Prevention	of	Crime	and	the	Treatment	of	Offenders21		гhas	adopt-
ed	the	Contract	Model	for	the	transfer	of	foreign	prisoners22		and	recommendations	
for	 the	 treatment	of	 foreign	prisoners,	 the	United	Nations	and,	 in	particular,	 the	
Office	of	Drugs	and	Crime	of	the	United	Nations	(UNODC)23	have	sought	to	play	an	
active	role	in	facilitating	the	transfer	of	sentenced	persons24. 

The	question	arises	as	to	why	the	transfer	of	sentenced	persons	is	significant.	
The	reasons	are	the	following.	The	purpose	of	the	sentence	of	 imprisonment	are	
the	re-socialization	and	rehabilitation	of	the	perpetrators	in	order	to	their	successful	
reintegration	into	the	community.

The	transfer	of	sentenced	foreigners	 is	an	alternative	way	of	executing	the	
sentence.	Sentenced	prisoners	serving	their	sentences	in	their	home	countries	can	
be	rehabilitated,	re-socialized	and	reintegrated	in	the	community	better	than	else-
where.	This	is	one	of	the	reasons	that	contributes	to	the	need	of	sentenced	persons	
to	be	transferred	to	the	state	with	which	they	have	social	ties	and	 in	which	they	
will	endure	the	imprisonment.	Conversely,	imprisonment	in	a	foreign	state,	far	from	
family	and	friends,	can	be	counterproductive	since	families	can	provide	prisoners	

21  The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. 
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r032.htm Accessed on: 8.12.2018.

22  Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners. http://www.prisonwatch.org/assets/un-
model-agreement-on-the-transfer-of-foreign-prisoners-and-recommendations-on-the-treatment-
of-foreign-prisoners.pdf Accessed on: 8.12.2018.

23  The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). https://www.unodc.org/ Access: 
8.12.2018.

24  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012) Handbook on the International 
Transfer of Sentenced Persons, New York. Accessed on: 8.12.2018.
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with	social	capital	and	support,	which	improves	the	likelihood	of	successful	reinte-
gration25. 

An	argument	for	encouraging	the	transfer	of	sentenced	persons	is	found	in	
international	human	rights	law.	Thus,	Article	10,	paragraph	3,	of	the	International	
Covenant	on	Civil	and	Political	Rights26,	states	that	the	“basic	purpose”	of	the	peni-
tentiary	system	is	“the	reformation	and	social	rehabilitation”	of	the	prisoners27.	On	
the	same	line	are	NMRSMRDP	and	EPR.	

The	second	argument	in	favor	of	the	transfer	of	sentenced	persons	is	the	fact	
that	serving	the	sentence	of	imprisonment	in	their	own	state	is	more	humane.	Dif-
ferences	in	language,	culture	and	religion,	and	the	distance	from	family	and	friends	
can	increase	the	difficulty	of	imprisonment	and	exacerbate	the	impact	of	the	sen-
tence	 imposed.	 This,	 especially	 if	 the	 conditions	 and	 regime	 in	 the	prison	 in	 the	
state	where	the	person	is	sentenced	are	particularly	bad	or	do	not	comply	with	the	
international	minimum	standards28. 

Furthermore,	 there	are	many	 significant	benefits	 from	 the	 transfer	of	 sen-
tenced	persons	 to	 the	 implementation	of	 the	 law.	 If	 there	 is	no	program	 for	 the	
transfer	of	prisoners,	the	majority	of	foreigners	serving	a	prison	sentence	in	a	for-
eign	state,	however,	will	one	day	be	deported	 to	 their	own	state.	Thus,	with	 the	
transfer	the	state	can	save	funds	that	 it	will	use	for	 its	citizens	who	serve	 impris-
onment.	The	 transfer	of	 sentenced	persons	also	 strengthens	diplomatic	 relations	
between	states29. 

The	next	argument	in	favor	of	the	transfer	of	sentenced	persons	is	practical	

25  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012) Handbook on the International 
Transfer of Sentenced Persons, New York. Accessed on: 8.12.2018.

26  Article 10, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, which, as of 25 
January 2011, has been ratified or acceded to by 167 States. https://www.ohchr.org/en/professional-
interest/pages/ccpr.aspx  Accessed on: 8.12.2018.

27 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012) Handbook on the International 
Transfer of Sentenced Persons, New York. Accessed on: 8.12.2018.

28  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012) Handbook on the International 
Transfer of Sentenced Persons, New York. Accessed on: 8.12.2018.

29  In the Framework decision 2008/909 /JHA (framework decision 2008/909/JHA), the relationship 
between states has been developed by applying the principle of mutual recognition in the field of the 
transfer of convicted prisoners. This means that states accept the results of the trials of others and, if 
certain formalities are met, do not jeopardize them further. Ideally, mutual recognition should allow 
for simplification of the transfer process and, where necessary, transfer more sentenced persons.
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30  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012) Handbook on the International 
Transfer of Sentenced Persons, New York. Accessed on: 8.12.2018.  

31  Convention on the Transfer of Sentenced Persons, European Treaty Series, 1983 (ЕТS No. 112). 
https://rm.coe.int/1680079529 Accessed on: 8.12.2018.  

32  Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons, Strasbourg, 
18.XII.1997 ( ETSNo. 167). https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/trea-
ty/167 Accessed on: 8.12.2018.  

33     House Rules for convicts serving prison sentences at penitentiary institution, January 2012, Minis-
try of Justice. (http://www.pravda.gov.mk/UIS/ZAKONI/Kuken_red_za_osudeni_lica_koi_izdrzu-
vaat_kazna_zatvor.pdf). 

reasons,	since	the	large	number	of	prisoners	who	are	foreign	nationals	requires	ad-
ditional	administrative	and	other	resources.	

To	conclude,	the	transfer	of	sentenced	persons	will	encourage	rehabilitation	
and	at	the	same	time	is	the	most	humane	way	of	serving	prison	sentences	for	sen-
tenced	persons.	In	addition,	transfers	will	help	in	public	protection	and	will	serve	to	
reduce	the	costs	of	executing	prison	sentences,	although,	in	practice,	this	may	not	
always	be	the	case30. 

Otherwise,	the	most	 important	documents	referring	to	the	transfer	of	sen-
tenced	persons	 are	 the	Convention	on	 the	 Transfer	 of	 Sentenced	 Persons,	 Stras-
bourg,	21	March	198331	and	Additional	Protocol	to	theConvention	on	the	Transfer	of	
Sentenced	Persons,	Strasbourg,	18.XII.199732. 

In	January	2012,	the	Directorate	for	Enforcement	of	Sanctions	(DES)	adopted	
the	House	Rules	for	sentenced	persons	serving	prison	sentences	in	a	penitentiary	
institution33	which	 is	unified	and	applies	 to	all	penitentiary	 institutions.	With	 this	
House	Rules,	the	organization	of	the	work	and	the	way	of	life	of	the	convicts	in	the	
penitentiary	institution	is	more	closely	determined.

According	to	the	House	Rules	for	convicts	serving	prison	sentences	at	peni-
tentiary	institutions	(January	2012),	if	the	convict	is	a	foreign	citizen,	the	appropri-
ate	embassy	or	diplomatic	mission	 is	 informed	of	 the	reception	 in	 the	 institution	
(Article	7	paragraph	4).

2.3	 By-laws

2.3.1   House rules for convicts serving prison sentences in peni-
tentiary institutions
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34  1.DIRECTIVE 2011/95/EUOF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCILfrom 13 De-
cember 2011 for standards to be fulfilled by persons who are nationals of third countries or stateless 
persons in order to qualify as beneficiaries of international protection, equal status for refugees or 
persons with subsidiary protection rights and the content of the protection granted; 2. DIRECTIVE 
2013/32/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCILfrom 26 June 2013 for a joint 
procedure for the granting and withdrawal of international protection; 3.DIRECTIVE 2013/33/
EUOF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCILfrom 26 June 2013 for the establishment 
of standards for the reception of applicants for international protection and 4.DIRECTIVE OF 
THE COUNCIL 2001/55 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCILfrom 20 July 2001 
for minimum standards for the provision of temporary protection in the event of a mass influx of 
displaced persons unable to return to their country and establishing a balance between the activities 
of the Member States in the reception of displaced persons and in the suffering the consequences of 
such activities. 

Article	73	stipulates	that	 if	 the	sentenced	person	 is	a	 foreign	citizen	or	has	
dual	citizenship,	upon	prior	announcement	and	received	permission	to	visit	the	Di-
rector	of	the	Directorate	for	Execution	of	Sanctions,	a	visit	 is	made	by	a	consular	
representative	of	the	country	whose	citizen	is	the	sentenced	person.

The	remaining	members	fully	apply	equally	to	all	sentenced	persons.	Thus,	
in	the	House	Rules,	provisions	for	classification,	deployment	and	displacement	of	
sentenced	persons	are	transferred	(Article	11-14).	Chapter	Five	of	the	House	Rules	
regulates	 the	 status	of	 sentenced	persons.	 The	provisions	 for	 accommodation	of	
convicts	are	moved	(Article	15-16),	schedule	of	daily	activities	(Article	17-18),	cloth-
ing	and	bedding	(Article	19)	maintenance	of	hygiene	(Article	20),	personal	hygiene	
(Articles	21-23),	nutrition	(24-25),	work	(Articles	26-32),	rest	(Article	33-34),	leisure	
time	(Article	35),	religious	rights	(Article	36),	right	to	education	and	vocational	train-
ing	(Article	37-39),	right	to	being	informed	(Article	40).	The	right	to	health	care	for	
sentenced	persons	is	regulated	in	a	separate	chapter,	chapter	five	(Article	41-46).	
The	seventh	chapter	deals	with	the	disciplinary	and	material	responsibility	of	sen-
tenced	 persons	 (Articles	 47-61).Contacting	 the	 outside	world	 is	 regulated	 in	 the	
eighth	chapter	of	the	House	Rules	(62-79).	The	convenience	of	the	convicts,	how-
ever,	are	regulated	in	the	ninth	chapter	(Articles	80-94).	The	tenth	chapter	contains	
provisions	on	the	release	of	sentenced	persons	(Articles	95-98).

The	new	Law	on	International	and	Temporary	Protection	harmonized	with	the	
European	acquis,	i.e.	the	legislation	in	the	field	of	asylum	and	international	protec-
tion34. 

2.4	 Law	on	International	and	Temporary	Protection
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This	law	regulates	the	conditions	and	procedure	for	obtaining	the	right	to	in-
ternational	protection	(asylum),	as	well	as	termination,	abolition	of	the	asylum	of	a	
foreigner	or	stateless	person,	as	well	as	the	rights	and	duties	of	the	asylum	seekers	
and	the	persons	who	have	been	granted	the	right	to	asylum	in	the	Republic	of	Mace-
donia.This	Law	also	regulates	the	conditions	under	which	the	Republic	of	Macedonia	
may	grant	temporary	protection,	as	well	as	the	rights	and	duties	of	persons	under	
temporary	protection	(Article	1	of	LITP).

According	to	the	Law,	“international	protection”	is	the	status	of	a	refugee	or	
status	of	a	person	under	subsidiary	protection,	and	“temporary	protection”	is	a	pro-
tection	granted	in	a	special	procedure	in	the	event	of	a	mass	influx	or	immediate	
danger	of	a	mass	influx	of	displaced	persons	from	third	countries	who	do	not	may	
return	to	their	country	of	origin,	unless	there	is	a	risk	that	the	procedure	for	recog-
nizing	the	right	to	asylum	can	not	be	enforced	due	to	the	mass	influx,	in	the	interest	
of	the	displaced	persons	and	other	persons	seeking	international	protection	(Article	
2	paragraph	1	item	1	and	3	LITP).

The	right	to	asylum	is	granted	under	the	conditions	and	procedure	provided	
for	in	this	Law,	to	the	following	categories	of	persons:	person	with	a	refugee	status	
(refugee	according	to	the	Geneva	Convention35)	in	accordance	with	the	provisions	
of	this	Law	(Article	3	of	LITP).

Asylum	seekers	are	entitled	to	 legal	aid	and	explanation	regarding	the	con-
ditions	and	procedure	for	recognition	of	the	right	to	asylum,	as	well	as	the	right	to	
free	legal	aid	at	all	stages	of	the	procedure,	in	accordance	with	the	regulations	on	
free	legal	aid.	The	asylum	seekers,	at	all	stages	of	the	procedure	can	contact	persons	
providing	legal	aid	and	representatives	of	the	High	Commissioner	for	Refugees.	The	
representatives	of	the	High	Commissioner	for	Refugees	have	the	right	to	access	and	
contact	with	the	asylum	seekers	at	all	stages	procedure,	wherever	they	are	(Article	
22	LITP).

According	to	the	Law	on	Free	Legal	Aid	(LFLA)37,	the	right	to	free	legal	aid	also	

35  „Genève Convention“is the 1951 Convention  regarding the Status of Refugees and the 1967 Proto-
col regarding the Status of Refugees (Article 2 of the LITP).

36  „Person under subsidiary protection “shall mean a foreigner who meets the conditions for recogniz-
ing the status of a person under subsidiary protection within the meaning of Article 9 of this Law 
(Article 2, paragraph 1, item 7 of the LITP).”Status of a person under subsidiary protection “is the 
recognition of a foreigner as a person under subsidiary protection (Article 2 paragraph 1 item 8 of 
the LITP). 

37 Official Gazette of the Republic of Macedonia“ No.161/09, 185/11, 27/14 and 104/15.
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includes:	a	person	who	has	been	granted	the	right	to	asylum	(Article	12,	paragraph	
3,	indent	1).

With	the	LITP,	the	procedure	for	recognizing	the	right	to	asylum	is	regulated	in	
the	second	chapter	(Articles	23-49).	Among	other	things,	it	is	pointed	out	that	from	
the	day	of	the	pronouncement	of	the	intention	and	the	submission	of	a	request	for	
recognition	of	the	right	to	asylum	until	the	date	of	the	final	decision,	the	provisions	
of	the	Law	on	Foreigners.	The	submitted	application	for	recognition	of	the	right	to	
asylum	shall	be	considered	as	a	withdrawal	of	the	application	for	issuance	of	a	for-
eigner’s	residence	permit	in	terms	of	the	provisions	of	the	Law	on	Foreigners	(Arti-
cle	24	of	the	LITP).

In	 the	 third	 chapter	 of	 the	 LITP,	 the	 termination,	 annulment	 and	 abolition	
of	the	right	to	asylum	is	regulated	(Article	50-52	ofLITP).	The	next,	fourth	chapter	
refers	to	documents	(Articles	53-59	ofLITP),	and	the	fifth	chapter	regulates	the	le-
gal	position,	that	is,	the	rights	and	duties	of	the	asylum	seekers,	the	persons	with	
refugee	 status	and	 the	persons	under	 subsidiary	protection	 (Article	60	 -78	 LITP).
Issues	of	voluntary	departure	and	voluntary	repatriation	are	regulated	in	the	sixth	
chapter	of	LITP	(Articles	79-80).	The	application	of	expulsion	provisions	of	the	Law	
on	Foreigners	is	regulated	in	the	seventh	chapter	(Article	81),	and	the	eighth	chap-
ter	refers	to	the	right	to	temporary	protection	(Article	82-89).	Chapter	nine	deals	
with	the	processing	and	protection	of	personal	data	(Article	90-92	of	LITP),	and	in	
the	tenth	chapter	misdemeanor	provisions	are	provided	(Articles	93-95	of	LITP).	In	
the	eleventh	chapter	of	Article	96,	the	Minister	of	Internal	Affairs	is	authorized	to	
issue	a	by-law.

Otherwise,	until	the	adoption	of	the	LITP,	the	Law	on	Asylum	and	Temporary	
Protection	(LATP)	was	the	basis	of	the	 legal	 framework	for	treatment	of	refugees	
and	asylum	seekers	in	the	Republic	of	Macedonia.	 It	contains	provisions	in	accor-
dance	with	the	1951	Convention	on	the	Status	of	Refugees.	LATP	was	enacted	 in	
2003,	and	until	the	adoption	of	the	LITP,	LATP	was	amended	eight	times.	

As	a	result	of	the	refugee	crisis	and	the	large	number	of	asylum	applications	
filed	in	the	Republic	of	Macedonia,	amendments	were	adopted	in	June	2015.38	Pur-
suant	to	the	amendments,	it	is	envisaged	to	express	an	intention	to	submit	a	request	
for	recognition	of	the	right	to	asylum.	A	foreigner	at	the	border	crossing	point	or	in-
side	the	territory	of	the	Republic	of	Macedonia	may	express	orally	or	in	written	his	

38  Official Gazette of the Republic of Macedonia, No.101 from 18.06.2015.
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or	her	intention	to	submit	a	request	for	recognition	of	the	right	to	asylum	in	front	of	
a	police	officer	of	the	Ministry	of	Interior.	The	police	officer	shall	record	the	personal	
data	of	the	foreigner	who	stated	his	intention,	issue	him	a	copy	of	the	confirmation	
of	the	stated	intention	and	direct	him	to	submit	an	application	for	recognition	of	the	
right	to	asylum	to	the	authorized	official	in	the	premises	of	the	Asylum	Section	that	
are	in	Reception	center	for	asylum	seekers.	If	the	foreigner	does	not	act	in	this	way,	
then	the	regulations	for	foreign	nationals	are	applied	(Article	16	LATP).

Issues	for	the	purpose	of	submitting	an	application	for	recognition	of	the	right	
to	asylum	are	regulated	in	Article	25	of	the	LITP.

The	asylum	seeker	may	apply	for	recognition	of	the	right	to	asylum	in	front	of	
the	police	at	the	border	crossing	point,	the	nearest	police	station	or	in	the	premises	
of	the	Asylum	Section	located	in	the	Reception	Center	for	asylum	seekers.	If	the	re-
quest	is	submitted	to	the	police	at	the	border	crossing	point	or	at	the	nearest	police	
station,	the	police	officer	conducts	the	asylum	seeker	to	the	Reception	Center	for	
asylum	seekers.	The	asylum	seeker,	who	resides	on	the	territory	of	the	Republic	of	
Macedonia,	submits	a	request	for	recognition	of	the	right	to	asylum	to	the	Depart-
ment	of	Asylum.	In	cases	of	family	reunification,	the	application	may	be	submitted	
to	the	diplomatic-consular	representation	of	the	Republic	of	Macedonia	abroad	(Ar-
ticle	16-a	of	LATP).	This	issue	is	now	regulated	in	Article	26	of	the	LITP.

The	proposed	solution	allowed	refugees	to	express	their	 intention	to	apply	
for	recognition	of	the	right	to	asylum	in	front	of	a	police	officer.	They	then	have	the	
opportunity	to	submit	such	a	request	within	72	hours.	During	the	period	from	the	
declaration	of	the	intention	to	the	submission	of	the	request,	they	were	not	con-
sidered	as	illegal	migrants,	which	enabled	them	to	temporarily	free	movement	and	
legal	use	of	the	means	of	public	transport.

Amendments	in	the	LATP	of	2015	and	2016	have	brought	improvements	in	
the	area	of	access	to	territory	and	asylum	procedures,	as	well	as	in	the	conditions	
for	detaining	persons	seeking	international	protection,	but	also	restrictions	on	fam-
ily	 reunification	and	the	definition	of	 the	 term	“safe	 third	country”	 in	a	way	that	
causes	a	serious	violation	of	the	rights	of	refugees	and	asylum	seekers.	

The	Ombudsman	of	the	Republic	of	Macedonia,	the	NGO	“Macedonian	Young	
Lawyers	Association”,	the	NGO	“Open	Gate”	-	La	Strada,	the	NGO	“Legis”	and	the	
Helsinki	Committee	for	Human	Rights	of	the	Republic	of	Macedonia	have	submitted	
an	initiative	to	amend	the	Law	on	Asylum	and	Temporary	Protection	in	order	to	ver-
bally	respect	the	principle	of	Family	unification	of	members	of	the	immediate	family	
of	a	recognized	refugee	or	a	person	under	subsidiary	protection,	without	any	time	
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limits	for	exercising	the	guaranteed	rights	and	taking	into	account	the	best	interests	
of	the	child,	as	well	as	harmonization	of	the	text	with	EU	law,	by	deleting	the	provi-
sions	that	are	in	direct	contradiction	with	the	European	Directives.	As	stated	in	the	
initiative,	the	amendments	should	contribute	to	the	removal	of	the	provisions	of	the	
Law	that	are	contrary	to	the	European	directives,	the	generally	accepted	principles	
that	provide	for	the	treatment	in	accordance	with	the	best	interest	of	the	child	and	
the	indications	of	relevant	international	organizations	that	take	care	of	the	respect	
of	the	rights	of	refugees/migrants,	while	at	the	same	time	it	also	brings	into	ques-
tion	the	coherence	of	the	Law	itself39. 

The	 UNHCR	 also	 has	 relevant	 comments	 and	 remarks	 regarding	 the	 LITP,	
which	refer	to	issues	of	family	unity	and	family	reunification,	as	well	as	the	provision	
on	limiting	the	freedom	of	movement	under	Article	6340. 

39  http://ombudsman.mk/upload/Inicijativi/Inicijativa-Zakon%20za%20azil-2016.pdf. Accessed on: 
17.12.2018.

40  UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Comments on the 2018 Law on Interna-
tional and Temporary Protection of the Former Yugoslav Republic of Macedonia, 31 January 2018, 
available at: https://www.refworld.org/docid/5b066b172e.html [accessed 19 December 2018].

41  Law on Foreindners (Official Gazette of RM, No. 97 from 28.5.2018).

On	May	28,	2018,	a	new	Law	on	Foreigners	was	adopted41.	Pursuant	to	Article	
226	of	the	Law,	this	Law	shall	enter	into	force	on	the	eighth	day	from	the	day	of	its	
publication	 in	the	“Official	Gazette	of	the	Republic	of	Macedonia”,	and	 it	shall	be	
applied	after	one	year	from	the	day	of	its	entry	into	force.

This	 Law	 regulates	 the	 conditions	 for	entry,	 exit,	 departure,	 stay,	 return	of	
foreigners	with	illegal	residence,	as	well	as	the	rights	and	duties	of	foreigners	in	the	
Republic	of	Macedonia	(Article	1).	Article	2	of	the	Law	defines	the	separate	terms	
used	in	this	law.	In	Article	2,	paragraph	1,	item	6	defines	“international	protection”	
as	a	refugee	status	or	status	of	a	person	under	subsidiary	protection	in	accordance	
with	the	law.

Pursuant	to	Article	3	of	the	Law,	the	provisions	of	this	Law	apply	to	all	foreign-
ers,	except	for	foreigners	who:	require	international	protection	from	the	Republic	of	

2.5	 Law	on	Foreigners
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Macedonia	in	accordance	with	the	Law	on	International	and	Temporary	Protection,	
unless	otherwise	stipulated	by	this	Law	or	under	international	law	enjoy	privileges	
and	immunities,	if	the	application	of	this	law	is	contrary	to	the	undertaken	interna-
tional	obligations	and	the	principle	of	reciprocity.	We	can	conclude	that	in	relation	
to	this	issue,	there	is	only	a	harmonization	of	the	terminology	in	accordance	with	
the	new	LITP.

Pursuant	to	Article	10	paragraph	3	of	the	Law,	the	provision	regarding	illegal	
entry	does	not	apply	to	a	foreigner	who	has	requested	recognition	of	the	right	to	
international	protection	in	accordance	with	LITP.

Furthermore,	pursuant	to	Article	19,	an	entry	of	a	foreigner	can	not	be	re-
fused	to	a	foreigner:	who	shows	the	intention	to	apply	for	recognition	of	the	right	to	
international	protection	in	the	Republic	of	Macedonia,	which	will	apply	for	recogni-
tion	of	the	right	to	international	protection	at	the	border	crossings	in	the	Republic	
of	Macedonia	or	to	whom	the	Republic	of	Macedonia	has	recognized	the	right	to	
international	protection.

Regarding	the	rights	of	trafficked	persons	during	the	period	of	recovery	and	
reflection,	the	victim	of	trafficking	in	a	language	that	can	understand	is	reported	on	
...	the	exercise	of	the	right	to	asylum	...	(Article	122	paragraph	2).

Pursuant	to	the	provision	of	Article	129	paragraph	2,	permanent	residence	
shall	also	be	granted	to	a	person	under	international	protection	who,	at	least	five	
years	prior	to	submitting	the	application	for	permanent	residence	permit,	has	been	
permanently	residing	on	the	territory	of	the	Republic	of	Macedonia	in	accordance	
with	this	status.	On	the	other	hand,	permanent	residence	will	not	be	granted	to	a	
foreigner	who	has	an	approval	to	stay	in	the	Republic	of	Macedonia	on	the	basis	of	
temporary	protection	or	to	apply	for	a	residence	permit	on	that	basis	and	awaits	a	
decision	on	his	status;	has	filed	an	application	for	international	protection	and	no	
final	decision	has	been	made	in	the	procedure	for	recognition	of	the	right	to	inter-
national	protection	(Article	129	paragraph	4).

The	conditions	for	granting	permanent	residence	to	a	foreigner	and	a	person	
under	international	protection	are	regulated	in	Article	130	of	the	Law.	

The	provision	on	the	reasons	for	unlawful	residence	under	Article	147	does	
not	apply	to	a	foreigner	who	has	requested	recognition	of	the	right	to	international	
protection	in	accordance	with	the	Law	on	International	and	Temporary	Protection	
(Article	147,	paragraph	3).	

The	provisions	for	expulsion	of	a	foreigner	under	Article	149	shall	not	apply	to	
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a	foreigner	who	requires	international	protection	from	the	Republic	of	Macedonia	
in	accordance	with	the	Law	on	International	and	Temporary	Protection	(Article	149	
paragraph	4).

Furthermore,	in	a	case	when	the	foreigner	has	applied	for	asylum,	the	entry	
ban	will	be	interrupted,	and	when	he/she	is	granted	refugee	status	or	a	person	un-
der	subsidiary	protection,	the	entry	ban	shall	be	withdrawn	(Article	153	paragraph	
8).	

The	 law	also	provides	 for	 the	establishment	of	a	Reception	Center	 for	For-
eigners	at	the	Ministry	of	the	Interior.	In	addition,	in	the	Reception	Center,	a	asylum	
seeker	can	be	accommodated,	for	which	a	decision	has	been	taken	on	limiting	the	
freedom	of	movement	in	accordance	with	the	law	(Article	159	paragraph	4)42.

The	 law	also	provides	 for	 the	establishment	of	 an	 Integrated	Database	 for	
Foreigners	including	data	on	asylum,	migration	and	visas	in	the	Ministry	of	Internal	
Affairs	(Article	200	paragraph	1).

Given	the	 fact	 that	 the	current	Law	on	Foreigners	 (LF)43	 is	 still	 in	 force,	we	
further	refer	to	the	characteristic	provisions	of	the	same.

LF	regulates	the	conditions	for	entry,	abandonment	and	stay	of	 foreign	na-
tionals	in	the	Republic	of	Macedonia,	as	well	as	their	rights	and	duties	(Article	1).	A	
foreign	national	in	the	sense	of	this	law	is	a	person	who	is	not	a	citizen	of	the	Repub-
lic	of	Macedonia.	A	foreign	national	is	a	person	without	citizenship,	that	is	a	person	
who	is	not	considered	by	any	state	by	virtue	of	its	law	as	its	own	citizen	(Article	2).

The	provisions	of	this	Law	shall	apply	to	all	foreign	nationals,	except	for	for-
eign	nationals	who:	seek	protection	from	the	Republic	of	Macedonia	in	accordance	

42  Article 159: (5) In a separate room for minors within the Reception Center, an unaccompanied 
minor is placed, which for objective reasons can not immediately be handed over to the body of the 
state of which he is a citizen, and the Center for Social Work is informed about this for the purpose 
of determining a guardian in accordance with the Family Law. (6) In the cases referred to in para-
graph (5) of this Article, the principle of best interest of the child shall be respected. (7) Unaccom-
panied minors and families with minor children are kept in the Reception Center only in the last 
resort and for as short a period of time as possible. (8) During the accommodation of foreigners in 
the Reception Center, they will be allowed to participate in free and recreational activities appropri-
ate to their age, legal, social, medical and psychological assistance, as well as the right to education 
in the educational institutions in the Republic of Macedonia.

43  Official Gazette of RM, No. 35/2006, 66/2007, 117/2008, 92/2009, 156/2010, 158/2011, 84/2012, 
13/2013, 147/2013, 148/2015 and 217/2015). 
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with	LATP,	unless	otherwise	stipulated	by	this	Law,	enjoy	privileges	and	immunities	
under	international	law	if	the	application	of	this	Law	is	contrary	to	the	undertaken	
international	obligations	and	the	principle	of	reciprocity	(Article	3	of	the	LF).

Pursuant	to	Article	25,	a	foreign	national	can	not	be	denied	entry:	if	he/she	
declares	his	intention	to	apply	for	recognition	of	the	right	to	asylum	in	the	Republic	
of	Macedonia,	if	he/she	has	submitted	a	request	for	recognition	of	the	right	to	asy-
lum	in	the	Republic	of	Macedonia,	to	whom	the	Republic	of	Macedonia	recognized	
the	right	to	asylum,	if	he/she	owns	a	valid	and	recognized	travel	document	with	a	
residence	permit	in	the	Republic	of	Macedonia	or	if	he/she	possesses	a	valid	and	
recognized	travel	document	with	a	diplomatic	or	service	identity	card.

A	permanent	residence	permit	will	not	be	issued	to	a	foreign	national	who	
has	 stayed	 in	 the	Republic	of	Macedonia:	 ...	 as	a	 recognized	 refugee	or	who	has	
applied	for	recognition	of	the	right	to	asylum,	and	for	which	a	final	decision	has	not	
been	made	in	a	procedure	determined	by	law	...	87	paragraph	3	line	8	LF).
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The	last	few	years	was	noticed	by	the	emergence	of	the	worst	refugee	crisis	in	
Europe	since	the	end	of	World	War	II,	with	almost	1.3	million	people	seeking	asylum	
in	2015,	mainly	on	ships	from	Turkey	or	North	Africa.	The	vast	majority	are	Syrians	
fleeing	the	country’s	devastating	collapse,	even	though	they	were	followed	by	peo-
ple	from	Iraq,	Afghanistan,	Eritrea	and	many	other	troubled	countries44. 

The	Republic	of	Macedonia	is	one	of	the	transit	countries	for	refugees	head-
ing	to	EU.	According	to	information	from	the	Macedonian	Red	Cross,	over	62.500	
refugees	 crossed	 the	 country	during	 July	and	August	2015.	According	 to	UNICEF,	
more	than	64.000	people	are	registered	at	the	shelter	 in	Gevgelija	on	the	border	
with	Greece.	The	vast	majority	of	refugees	are	Syrians	(81%),	Afghans	(5%),	Iraqis	
(5%)	and	Pakistanis	(3%).	Other	asylum	seekers	come	from	Somalia,	Palestine,	Con-
go	and	Cameroon.	Although	the	number	of	reported	refugees	varies	across	different	
sources	of	information,	the	actual	numbers	are	much	higher;	the	number	of	regis-
tered	accounts	for	about	half	of	the	total	number	of	people	transiting	the	country45. 

In	 principle,	 international	 law,	 enhanced	by	 the	United	Nations	High	Com-
missioner	for	Refugees,	provides	a	framework	for	dealing	with	this	crisis.	The	1951	
Refugee	Convention	also	identifies	which	individuals	seek	international	protection	
-	those	with	a	founded	fear	of	persecution	-	and	what	are	the	minimum	responsi-
bilities	of	states	to	such	individuals,	above	all,	the	duty	not	to	return	them	to	places	

    1.  REFUGEE CRISIS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

PART TWO
ON THE REFUGEES AND REFUGEE CRISIS

44  World Politics Review The European Refugee Crisis: Current Policy Failures and Potential Solu-
tions. A Free White Paper https://www.worldpoliticsreview.com Accessed on: 1.12.2018.

45  http://www.migrationpolicycentre.eu/profile-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia/ Ac-
cessed on: 20.11.2018.  
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46  World Politics Review The European Refugee Crisis: Current Policy Failures and Potential Solu-
tions. A Free White Paper https://www.worldpoliticsreview.com. Accessed on: 1.12.2018.

47  UNHCR, The former Yugoslav Republic of Macedonia as a Country of Asylum Observations on 
the situation of asylum-seekers and refugees in the former Yugoslav Republic of Macedonia, August 
2015 https://www.refworld.org/pdfid/55c9c70e4.pdf. Accessed on: 11.12 2018. 

48  Protocol relating to the Status of Refugees, 1967. https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalIn-
terest/protocolrefugees.pdf. Accessed on: 8.12.2018.

49  http://www.migrationpolicycentre.eu/profile-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia/. ccessed 
on: 20.11.2018.

where	 they	 face	persecution.	When	drafting	 the	Convention	 in	 1951,	 states	 also	
explicitly	committed	themselves	to	a	key	principle:	they	will	act	together	“in	a	true	
spirit	of	co-operation”	to	provide	lasting	solutions	to	the	plight	of	refugees46. 

The	Office	of	the	United	Nations	High	Commissioner	for	Refugees	(UNHCR)	is	
responsible	for	overseeing	the	implementation	of	the	1951	Convention	Relating	to	
the	Status	of	Refugees	and	its	1967	Protocol47. 

The	Republic	of	Macedonia	has	signed	and	ratified	the	Convention	and	ac-
ceded	to	the	Protocol	on	the	Status	of	Refugees48	from	1967.	Thanks	to	the	amend-
ments	 to	 the	 Law	on	Asylum	of	18	 June	2015,	 refugees	have	 the	opportunity	 to	
apply	for	asylum	on	the	border	with	the	Republic	of	Macedonia,	receive	a	document	
that	allows	them	to	travel	 legally	in	Skopje	and	apply	for	asylum	within	72	hours.	
As	a	result,	53.571	people	have	applied	for	asylum	in	the	country	from	June	19	to	
September	1.	Another	10.000	were	registered	during	the	first	week	of	September	
2015.	On	September	9,	2015,	the	European	Commission	issued	a	proposal	for	EU	
regulation	establishing	a	common	EU	list	of	safe	countries	of	origin	and	amending	
the	2013/32	/	EU	Directive.	The	proposal	also	includes	R.	Macedonia49. 

ГThe	main	institution	that	finances	and	coordinates	humanitarian	actions	in	
the	 region	 is	UNHCR,	which	works	 closely	with	 the	Red	Cross	 in	 the	Republic	 of	
Macedonia,	as	well	as	several	partners	and	NGOs	such	as	“Kalugjerka”,	“Legis”	and	
“Pomosh	na	migrantite”.	There	are	several	other	organizations	working	with	state	
organs:	“HERA”,	“IOM”,	“La	Strada	Open	Gate”,	“Macedonian	Association	of	Young	
Lawyers”,	“UNDP”,	“UNFPA”,	“UNICEF”	and	“WHO”.

Respect	for	the	rights	of	migrants	and	refugees	is	one	of	the	issues	that	the	
NP	as	NPM	has	paid	special	attention	to	since	2011.	According	to	Article	31	and	31-a	
of	 the	 Law	on	 the	Ombudsman	 (“Official	Gazette	of	 the	Republic	of	Macedonia”	
No.	60/2003,	114/2009,	181/2016,	189/2016	and	35/2018),	the	Ombudsman	pays	
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special	attention	to	the	protection	of	the	constitutional	and	legal	rights	of	persons	
deprived	of	their	 liberty.	The	Ombudsman-National	Preventive	Mechanism	in	the	
Prevention	of	Torture	and	other	Cruel,	 Inhuman	or	Degrading	Treatment	or	Pun-
ishment	has	the	authority	to	regularly	examine	the	treatment	of	persons	deprived	
of	liberty,	make	recommendations	to	the	relevant	authorities	and	propose	amend-
ments	and	additions	of	legal	regulations.	

For	 the	 realization	of	 these	 activities,	NP-NPM	 regularly	 and	 consecutively	
visits	the	places	where	persons	are	or	may	be	deprived	of	their	liberty.	Deprivation	
of	liberty	means	any	form	of	detention	or	imprisonment,	or	the	detention	of	per-
sons	in	public	or	private	capacities	in	which	the	person	is	not	allowed	to	leave	them	
arbitrarily.	For	this	purpose,	the	NP-NPM	also	conducts	regular	follow-up	visits	to	
the	transit	centers	Vinojug	and	Tabanovce,	the	Reception	Center	for	asylum	seekers	
Vizbegovo	and	the	Reception	Center	for	foreigners	Gazi	Baba.	

From	the	NPM’s	reports	can	be	noted	that	poor	conditions	were	found	in	the	
asylum	seekers’	 center	and	 the	Foreigners	Center.	The	NP	addressed	 recommen-
dations	to	the	competent	authorities	and	institutions	for	improving	the	conditions,	
but	 at	 the	 same	time	appealed	 that	 the	Republic	 of	Macedonia	 is	 not	 ready	 for	
the	refugee	crisis	that	was	at	the	very	beginning.	When	in	2015,	the	refugee	crisis	
reached	its	peak,	the	insufficient	readiness	and	expertise	of	the	institutions	and	the	
competent	authorities	came	to	light.	The	NP	as	an	institution	seriously	fights	for	re-
specting	the	rights	of	migrants	and	refugees.	Through	the	regular	visits	of	the	NPM	
team	to	the	centers	hosting	migrants	and	refugees	to	date,	sharp	criticisms	as	well	
as	appropriate	recommendations	on	the	conditions	and	the	level	of	respect	for	the	
rights	of	these	persons	are	given.	The	general	conclusion	of	the	NP	in	the	last	report	
is	that	“...	The	year	marked	the	policy	of	closed	borders,	accepted	and	implemented	
by	the	Macedonian	authorities.	Such	a	policy	 is	a	direct	disrespectof	 the	refugee	
law	principles	provided	for	in	the	Convention	on	the	Status	of	Refugees	and	in	other	
international	documents	to	which	Macedonia	is	a	signatory.	This	policy	also	exac-
erbated	the	already	difficult	situation	of	persons	seeking	 international	protection	
by	inciting	illegal	migration	along	with	all	the	security	risks	it	brings	to	the	lives	and	
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safety	of	migrants	and	refugees...“50 

During	2017,	as	in	previous	years,	the	team	of	the	National	Preventive	Mech-
anism	continued	with	continuous	visits	and	monitoring	in	the	Transit	Centers	Vino-
jug	and	Tabanovce,	as	well	as	in	the	Reception	Center	for	Foreigners	in	Gazi	Baba	
and	the	Reception	Center	for	accommodation	of	asylum	seekers	in	Vizbegovo.	The	
purpose	of	the	visits	was	through	insight	into	the	material	conditions	and	documen-
tation,	through	interviewing	the	persons	accommodated	in	these	centers	and	with	
the	officials,	to	identify	possible	risks	for	the	prevention	of	torture	and	other	cruel	
and	inhuman	treatment	and	punishment,	as	well	as	to	improve	the	legal	protection	
system	and	to	ensure	the	smooth	realization	of	their	guaranteed	rights51. 

Regarding	the	procedure	for	access	to	the	right	to	asylum,	the	National	Pre-
ventive	Mechanism	concluded	that	most	of	the	detainees	are	aware	of	the	possibil-
ity	of	applying	for	recognition	of	the	right	to	asylum	in	the	Republic	of	Macedonia,	
but	the	opportunity	to	exercise	this	right	is	given	after	their	testimony	before	the	
appropriate	court	in	proceedings	against	third	parties.	Thus,	detainees	in	the	Recep-
tion	Center	for	Foreigners	continue	to	face	difficulties	 in	accessing	the	procedure	
for	recognition	of	the	right	to	asylum.	Furthermore,	the	MoI	conducts	readmission	
to	refugees	without	their	timely	information	that	they	are	in	the	process	of	forced	
return,	whereby	it	also	applies	the	same	to	persons	for	whom	a	family	reunification	
procedure	has	been	initiated.

The	most	serious	omissions	found	in	the	Special	Reports	of	the	Ombudsman	
include:	Illegal	Decisions	adopted	by	an	incompetent	authority,	non-issuance	of	de-

50 „The NPM concluded that in the reporting year the problem of illegal detention of persons at the 
Foreigners Center remained unresolved. Namely, the practice continues to detain the persons in the 
Center with decisions of the Ministry of Internal Affairs for the purpose of determining the identity, 
although the sole competent to reach a decision for detention on this basis is the court. One of the 
main observations of the NPM highlighted in the special reports is the lack of information about 
persons in terms of duration and reasons for detention. Although the detained persons are provided 
with copies of the decisions for their detention, which are in Macedonian and English, due to the 
lack of an interpreter, many of the people who do not understand Macedonian and English are not 
familiar with the content of the decisions, so they usually do not exercise the right to lodge an ap-
peal. At the same time, these persons are not familiar with the House Rules in the Center, although 
they are publicly displayed in several visible places in the accommodation facilities. “Ombudsman 
(March, 2018) Annual report on the level of ensuring respect, promotion and protection of human 
freedoms and rights. http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2017/GI-2017.pdf 
Accessed on: 11.12.2018.

51  http://ombudsman.mk/upload/NPM-dokumenti/2018/NPM%20Godisen%20izvestaj-2017.pdf
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cisions	for	detention	 in	a	hostel	 for	 foreigners	of	persons	who	are	detained,	con-
cealment	of	the	actual	number	of	accommodated	persons	in	the	Center	and	accom-
modation	of	persons	who	are	not	recorded	in	the	registers	of	the	Ministry	of	the	
Interior,	denial	of	the	right	to	walk	and	access	to	the	procedure	for	recognition	of	
the	right	to	asylum	and	detention	of	foreigners	as	witnesses	in	criminal	procedure.		
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In	the	period	of	November	14	and	15,	2018,	a	visit	to	the	PCI	 Idrizovo	was	
made.	At	the	time	of	the	researcha	total	of	102	foreign	prisoners	were	imprisoned	
in	the	PI	Idrizovo.	Out	of	these,	99	are	men,	and	three	are	women.	Out	of	the	total	
number	of	foreign	prisoners,	13	are	from	countries	affected	by	the	so-called	“refu-
gee	crisis”	(Afghanistan,	Pakistan,	Iran	and	Sudan).	The	survey	covered	a	total	of	55	
foreign	prisoners,	of	which	all	13	were	from	Afghanistan,	Pakistan,	Iran	and	Sudan,	
and	the	remaining	42	from	other	countries,	taking	into	account	the	percentage	of	
foreign	prisoners	from	all	countries.		

The	methodological	framework	of	the	research	is	explained	in	the	introduc-
tion	to	this	study.

    1.  RESEARCH RESULTS

PART THREE
RESULTS FROM THE EMPIRICAL RESEARCH ON THE EXTENT 
TO WHICH  THE RIGHTS OF FOREIGN CITIZENS CONVICTED 

OF SERVING A PRISON SENTENCE  IN PI IDRIZOVO, 
ARE RESPECTED

Out	of	the	total	number	of	foreign	prisoners	99	(97.1%)	are	men,	and	three	
(2.9%)	are	women.

1.1	 General	information	about	foreign	prisoners	

1.1.1   Gender of foreign prisoners
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Graph no.1 - Number of prisoners foreigners per sex

Out	of	 the	total	number,	13	(12.7%)	are	from	Afghanistan	(2),	Pakistan	(9),	
Iran	(1)	and	Sudan	(1).	The	rest	are	from	Albania	(35),	Bosnia	and	Herzegovina	(1),	
Bulgaria	(7),	Kosovo	(8),	Serbia	(10),	Croatia	(5),	Czech	Republic	(1),	Sweden	(1)	Some	
of	the	prisoners	are	foreigners	with	dual	citizenship	(18),	and	three	are	unregulated	
status.	The	three	women	prisoners	are:	one	from	Bosnia	and	Herzegovina,	one	dual	
citizenship	of	Macedonia	and	Albania,	and	the	third	is	a	bipatride	from	Romania	and	
Moldova.

1.1.2   Citizenship of foreign prisoners
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The	largest	number	of	foreign	prisoners	were	born	in	the	age	group	30-39	-	
30,4%.	Then,	the	age	groups	21-29	-	28.4%.	The	age	group	40-49	participates	with	
17,6%,	the	age	group	50-59	with	16,7%	and	the	age	group	60+	with	6,9%

1.1.3   Year of birth of foreign prisoners
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As	far	as	the	age	group	is	concerned	regarding	the	male	foreign	prisoners,	the	
distribution	is	the	following.	With		participation	of	29,3%	(29	foreign	prisoners)	the	
age	group	21-29	and	30-39	are	present.	Eighteen	(18,2%)	foreign	prisoners	are	in	
the	age	group	40-49	years	of	age,	16	(16,2%)	are	in	the	age	group	50-59	and	seven	
(7,1%)	are	over	the	age	of	60	years.
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The	age	of	female	prisoners	are	the	following.	One	was	born	in	1961	(57	years	
old),	the	second	in	1980	(38	years)	and	the	third	in	1987	(31	years).As	for	foreign	
prisoners	 from	the	refugee	countries,	 two	were	born	 in	1983	 (35	years	old),	 two	
were	born	in	1991	(27	years	old),	and	one	is	aged	44,	42,	33,	30,	26,	25,	23,	22,	21	
years	of	age.	It	can	be	concluded	that	those	in	the	age	group	21-29	dominate	with	
53,8%;	followed	by	the	age	group	30-39	with	a	participation	of	30,8%	and	the	age	
group	40-49	-	15,4%
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The	majority	of	the	crimes	committed	by	foreign	prisoners	are	according	to	
Article	215	from	the	Criminal	Code	of	the	Republic	of	Macedonia,	that	is,	unautho-
rized	manufacture	and	release	for	sale	narcotic	drugs,	psychotropic	substances	and	
precursors.	Even	41,2%	are	serving	a	prison	sentence	for	this	crime,	most	often	for	
the	qualified	form	under	paragraph	three,	or	if	the	offense	was	committed	by	more	
than	one	person	or	the	perpetrator	of	this	crime	organized	a	network	of	resellers	
or	 intermediaries.	The	next	crime	according	to	 its	 frequency	of	occurrence	 is	 the	
act	under	Article	418-b,	 smuggling	of	migrants	 (18,6%).The	majority	 are	 referred	
to	in	paragraph	4,	that	is,	if	the	crime	is	committed	with	a	minor.	Following	are	the	
criminal	acts	of	murder	according	to	Article	123	(7	criminal	acts),	then	the	criminal	
offenses	under	Article	394-a,	terrorist	organization	(7	criminal	acts),	six	criminal	acts	
robbery	under	Article	237	of	the	CCM,	four	acts	kidnapping	under	Article	141.	

The	data	are	summarized	in	the	graph	below.

Women	 prisoners	 are	 perpetrators	 related	 to	 the	 following	 crimes.	One	 is	
serving	a	sentence	of	imprisonment	for	committing	a	crime	of	murder	under	Article	
123	of	the	Criminal	Code.	The	second	for	the	qualified	form	of	criminal	act	unautho-

1.1.4   Criminal act for which foreign prisoners serve sentence
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Graph no.6 - Number of criminal offense committed by prisoners foreigners
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Of	the	total	number	of	foreign	prisoners,	83,64%	(46)	are	first-rate	offenders,	
10,91%	(6)	are	recidivists	and	5,45%	(3)	are	multiple	recidivists.

1.1.5   Criminal history of the foreign prisoners
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Graph no.7 - Number of criminal offenses committed by foreign prisoners from refugee 
countries (Afghanistan, Pakistan, Iran and Sudan)

rized	manufacture	and	release	for	sale	of	narcotic	drugs,	psychotropic	substances	
and	precursors	according	to	Article	215	paragraph	3	of	the	CCM	and	the	third	for	
establishing	a	slavery	relationship	and	transport	of	persons	in	slavery	to	a	juvenile	
under	Article	418	paragraph	3	of	the	CPM.

Foreign	prisoners	who	are	descended	 from	Afghanistan,	Pakistan,	 Iran	and	
Sudan	are	serving	a	prison	sentence	for	the	following	crimes.	Five	are	convicted	of	a	
criminal	offense	under	Article	418-b	paragraph	4,	smuggling	of	migrants	committed	
with	a	minor.	Four	for	the	criminal	act	of	abduction	under	Article	141	of	the	CCM.	
Two	for	organizing	a	group	and	encouraging	the	execution	of	acts	of	trafficking	of	
human	beings,	trafficking	with	a	minor	and	smuggling	of	migrants	according	to	Ar-
ticle	418-c	paragraph	3	of	the	CCM.	One	person	has	been	convicted	for	the	produc-
tion	and	distribution	of	child	pornography	(Article	193-a	paragraph	1)	and	smuggling	
of	migrants	(art.418-b	art.3)	of	the	Criminal	Code.
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Graph no.8 - Number of prisoners foreigners perpetrators of crimes

Twelve	(92,3%)	of	foreign	prisoners	from	Afghanistan,	Pakistan,	Iran	and	Su-
dan	are	first	offenders,	and	only	one	person	is	a	recidivist	(7,7%).

Regarding	the	level	of	education	of	foreign	prisoners,	one	is	illiterate	(1,82%),	
16	(29,09%)	have	completed	primary	education,	30	(54,55%)	have	completed	sec-
ondary	education,	four	(7,27	%)	have	completed	higher	education,	one	(1,82%)	-	an-
other	and	three	(5,45%)	did	not	respond

From	the	foreign	prisoners	originating	in	the	countries	from	the	refugee	crisis,	
six	have	completed	primary	education,	five	of	them	have	secondary	education	and	
two	of	them	higher	education.

1.1.6   Education for foreign prisoners
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Graph no.9 - Number of prisoners foreigners according to the level of education

Graph no.10 - Number of prisoners foreigners according to marital status

Regarding	marital	status,	high	percentage	of	 	52,73%	(29	foreign	prisoners)	
are	married,	then	32,73%	(18)	are	unmarried,	and	10,91%	(6)	are	divorced.

1.1.7   Marital status of the foreign prisoners 
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As	 for	 the	persons	 from	Afghanistan,	Pakistan,	 Iran	and	Sudan,	61,54%	are	
married,	or	eight	prisoners,	four	(30,77%)	are	single	and	one	(7,69%)	is	divorced.
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Graph no.11 - Number of prisoners foreigners marital status from states of refugee 
crisis (Afghanistan, Pakistan, Iran and Sudan)

Regarding	 the	occupation	of	 foreign	prisoners,	most	are	workers.	As	 far	as	
prisoners	from	Afghanistan,	Pakistan,	Iran	and	Sudan	are	concerned,	two	are	con-
struction	engineers,	one	is	an	electrician,	a	farmer,	a	horse	rider,	a	tailor	and	one	is	
unemployed,	two	are	sellers	and	two	are	workers.	The	data	are	given	in	the	graph.

1.1.8   Occupation of the foreign prisoners 
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Graph no.12 - Number of foreign prisoners by occupation

Regarding	the	state	of	health,	35	(63,64%)	foreign	prisoners	stated	that	they	
are	 in	 good	 health,	 17	 (30.91%)	 -	 stated	 that	 the	 health	 condition	 is	 bad,	 three	
(5,45%)	-	excellent.However,	most	have	said	that	when	they	have	a	problem,	access	
to	NPM52	and	KPT53. 

1.1.9   Health condition of foreign prisoners

52  http://ombudsman.mk/MK/nacionalen_preventiven_mehanizam/izveshtai/godishni_izveshtai.aspx 
Access: 1.12.2018.

53  https://www.coe.int/en/web/cpt/-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-?desktop=false 
Access: 1.12.2018.
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Graph no.13 - Number of prisoners foreigners according health care

Graph no.14 - Number of foreign prisoners - drug addicted

Out	of	the	total	number	of	foreign	prisoners,	49	foreign	prisoners	(89,09%)	
are	 not	 addicted,	 five	 (9,09%)	 are	 addicted	 and	one	 (1,82%)	 did	 not	 answer	 the	
question.	None	of	the	prisoners	originating	in	Afghanistan,	Pakistan,	Iran	and	Sudan	
is	an	addict.

1.1.10  Addiction of foreign prisoners
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Graph no.15 - Number od foreign prisoners who declared themselves about the accom-
modation conditions?

The	largest	number	of	foreign	prisoners	are	classified	in	a	closed	class,	treat-
ment	group	B1	and	B2	and	they	have	not	progressed,	hence,	they	do	not	use	any	
benefits.

Regarding	the	conditions	for	accommodation,	the	question,	On	a	scale	from	
1	to	5,	how	do	you	assess	the	accommodation	conditions	?	47	(85,45%)	gave	grade	
1,	two	(3,64%)	gave	grade	2,	five	(9,09%)	-	grade	3	and	one	(1,82%)	prisoner	gave	
an	assessment	5.	Prisoners	from	Afghanistan,	Pakistan,	Iran	and	Sudan	responded	
1	-	ten,	two	gave	grade	3	and	one	-	grade	5

When	asked	if	the	institution	provided	you	with	clothes	and	bedding	or	use	
their	 own,	 three	 (5,45%)	 responded	 “yes”,	 24	 (43,64%)	 responded	 “no”,	 and	 28	
(50,91%)	answered	that	they	use	their	own.

1.2	 Status	of	foreign	prisoners

1.2.1   Classification

1.2.2   Accommodation

1.2.3   Clothiers and bedding
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Graph no.16 - Number of foreign prisoners who answered to the question: Does the 
institution provide clothes and bedding or the prisoners use their own?
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Graph no.17 - Number of foreign prisoners who answered to the question: Does the 
institution provide condition for maintenance of personal hygiene?

35	prisones	(56,36%),	when	asked	about	the	conditions	for	maintaining	per-
sonal	hygiene	answered	they	use	their	own	hygienic	means,	three	(5,45%)	respond-
ed	“yes”	and	21(38,18%	)	responded	“no”.

1.2.4   Personal hygiene

High	percentage	83,64%	or	46	foreign	prisoners,	questioned:”On	a	scale	from	
1	to	5	how	do	you	assess	the	hygiene	in	the	institution?”	have	given	a	score	of	1,	
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Graph no.18 - Number of foreign prisoners who evaluated the hygiene in the institution?

Asked	if	the	food	meets	the	minimum	standards,	94,55%	or	a	total	of	52	pris-
oners	foreign	citizens	answered	“no”,	two	(3,64%)	answered	yes,	and	one	(1,82%)	
did	not	respond.

1.2.5   Food

four	(7,27%)	-	gave	a	score	of	2,	four	(7,27%)	-	gave	grade	3,	and	one	person	(1,82%)	
-	grade	4
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Graph no.19 - Number of foreign prisoners who answered to the question:  Does the 
food meet the minimum standards?
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Graph no.20 - Number of foreign prisoners who answered to the question: Are you pro-
vided with food that meets your religious needs?

Asked	if	you	were	provided	with	a	food	that	meets	your	religious	needs,	14	
(25,45%)	answered	yes,	39	(70,91%)	(all	Albanians)	responded	“no”	and	two	(3,64%)	
did	not	respond.
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Graph no.21 - Number of foreign prisoners who answered to the question: Do you stay 
out at least two hours during the day?

When	asked,	Do	you	stay	out	for	clean	air	at	least	two	hours	during	the	day?,	
48	(87,27%)	responded	“yes”	and	seven	(12,73%)	responded	“no”.

1.2.6   Rest
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When	asked	if	they	are	engaged	in	work,	only	three	(5,45%)	responded	affir-
matively.	One	person	is	engaged	as	a	baker	for	a	fee	of	200	denars	per	month,	the	
second	is	a	gardener,	and	the	third	laundry,	as	he	says	to	earn	money	for	cigarettes.	
Fifty-two	 foreigners	 (94,55%)	 answered	 “no”.	Most	 of	 them	 said	 they	wanted	 to	
work,	but	they	were	not	allowed,	and	they	link	this	to	the	fact	that	they	are	foreign	
citizens	and	that	they	are	not	allowed	to	be	engaged	in	work.

1.2.7   Work
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Graph no.22 - Number of foreign prisoners who answered to the question: Are you 
engaged in work?

As	many	 as	 47	 foreign	prisoners	 (85,45%)	 asked	 the	question	of	 adequate	
health	care/access	to	a	doctor,	answered	“no”,	three	(5,45%)	responded	“yes”,	five	
(9,09%	)	did	not	give	an	answer

1.2.8   Health care
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Graph no.23 - Number of foreign prisoners who answered to the question: Are you pro-
vided with adequate health care/access to a doctor?
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Graph no.24 - Number of foreign prisoners who answered to the question: Has a doctor 
checked your checked your health you within 24 hours after your recep-
ton in the Institution? 

On	the	question,	Has	a	doctor	seenyou	within	24	hours	after	your	reception	in	
the	Institution?,	18	foreign	prisoners	(32,73%)	responded	affirmatively,	36	(65,45%)	
responded	“no”,	and	one	 (1,82%)	does	not	 respond.	Many	of	 the	detainees	who	
responded	“no”	said	they	had	been	checked	while	in	detention.	

On	the	question,	on	the	scale	from	1	to	5,	how	do	you	assess	the	health	care	
in	the	institution,	44	foreign	prisoners	(80,00%)	graded	it	with	1,	eight	(14,55%)	-	
graded	it	with	2,	two	(3,64%)	-	gave	a	grade	3	and	one	person	(1,82%)	-	gave	a	grade	
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54  http://ombudsman.mk/MK/nacionalen_preventiven_mehanizam/izveshtai/godishni_izveshtai.aspx 
Access: 1.12.2018.

55  https://www.coe.int/en/web/cpt/-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-?desktop=false 
Access: 1.12.2018.

56  „The delegation received many complaints about the health care access, which is a little surprising. 
Officially, prisoners make a request to the director to see the doctor, and the requests are filtered by 
prison officers. A couple of weeks may pass before the doctors comes, and even then it is not certain 
that the doctor will call the prisoner. Hence, the CPT proposes requests for medical examination for 
prisoners to be delivered in a sealed envelope.”

4.	Almost	everyone	said	that	it	is	very	difficult	to	get	to	a	doctor	when	they	need	it,	
except	in	exceptional	emergency	situations.

This	is	the	condition	stated	by	the	NPM54	и	КПТ.55/56
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Graph no.25 - Number of foreign prisoners who evaluated the health care in the institu-
tion?

When	asked,	“Are	you	involved	in	some	educational	process	or	do	you	attend	
any	appropriate	training	course?”	all	55	(100%)	respondents	answered	“no”.

Although	 foreign	citizens	are	concerned	and	 it	 is	more	difficult	 to	organize	
education	with	regard	to	language	barriers,	however,	this	should	not	be	an	excuse	
for	their	involvement	in	appropriate	vocational	training	courses.

1.2.9 Education and vocational qualification
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Graph no.26 - Number of foreign prisoners who answered to the question: Are you 
involved in some educational process or do you attend any appropriate 
training course?

When	asked	how	do	you	spend	your	free	time,	most	respondents	said	they	
did	nothing	in	their	spare	time,	while	others	said	they	were	walking,	reading,	watch-
ing	TV,	playing	sports,	playing	chess,	cards,	dominoes,	etc.	The	data	are	summarized	
in	the	graph.	From	the	responses,	it	is	evident	that	the	prisoners	are	dissatisfied	with	
the	lack	of	organized	leisure	activities	commenting	that	they	are	literally	“bored”.

1.2.10  Leisure activities, sport and recreation
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Graph no.27 - Number of foreign prisoners who answered to the question: How do you 
spend your free time?

From	the	answers	to	the	question:	“On	a	scale	from	1	to	5,	how	do	you	assess	
the	organization	of	free	activities,	sports	and	recreation	in	the	institution?	(1-very	
bad,	2-bad,	3-well,	4-very	good,	5-great),	there	is	evidence	that	the	free	time	of	the	
prisoners	is	not	organized,	and	as	they	stress,	except	for	the	two	hours	they	spend	
outside,	 the	 rest	of	 the	time	 is	 spent	 in	 the	 rooms.	Namely,	36	 foreign	prisoners	
(65,45%)	gave	grade	1,	12	(21,82%)	-	grade	2,	four	(7,27%)	-	grade	3,	two	(3,64%)	-	
grade	2	and	one	1.82%)	gave	grade	5.
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Graph no.28 - Number of foreign prisoners who evaluated the organization of free activ-
ities, sports and recreation in the institution?
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Graph no.29 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Do you use 
the library and do you have books in the language that you understand?

When	asked:”	Do	you	use	the	library	and	do	you	have	books	in	the	language	
you	understand?,	seven	(12,73%)	answered	yes,	45	(81,82%)	responded	“no”	and	
three	(5,45%)	did	not	gave	an	answer.

To	the	question:”	Do	theprison	staff	do	any	educational-correctional	work?”,	
worrying	were	the	prisoners’	assertions	that	they	“never	met”	the	educator	or	that	
they	“met	him	a	month	ago”	or	that	they	“met	once	only”	etc.

Namely,	only	five	(9,09%)	responded	“yes”,	89,09%	(49	foreign	prisoners)	an-
swered	“no”,	and	one	(1,82%)	did	not	answer.

1.2.11 Educational-correctional work



307

LEVEL OF RESPECT FOR THE RIGHTS OF FOREIGN CITIZENS WITH THE FOCUS ON PERSONS 
FROM THE REFUGEE CRISIS BEING SENTENCED TO IMPRISONMENT IN PI IDRIZOVO

 

5

49

1

YES NO NO ANSWER

Graph no.30 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Do the pris-
on staff perform educational-correctional work with you? 

When	asked	 if	 their	 religious	needs	were	 satisfied,	22	 (40,00%)	 responded	
“yes”,	29	(52,73%)	responded	“no”,	and	four	(7,27%)	did	not	respond.	Most	of	the	
prisoners	who	answered	that	they	are	not	allowed	to	meet	religious	needs	are	Alba-
nians,	and	two	are	from	the	states	from	the	“refugee	crisis”.

1.2.12 Satisfying religious needs
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Graph no.31 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Are you 
allowed to satisfy your religious needs?
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Graph no.32 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Do you have 
a contact with the outside world?

From	the	answers	to	the	question	about	the	contact	with	theoutside	world,	
13	(23,64%)	foreign	prisoners	answered	with	“yes”,	and	42	(76,36)	answered	with	
“	no”.	

Asked	 if	correspondence	 is	allowed,	30	(54,55%)	said	“	yes”,	21	(38,18%)	–	
„no“,	and	4	didn’t	respond.	(7,27%).

1.2.13 Contact with the outside world
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Graph no.33 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Is corre-
spondence allowed?
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The	main	problem	with	using	the	telephone	is	the	problem	of	dysfunction	of	
the	telephone	booths.

Although	18	foreign	prisoners	(32,73%)	answered	affirmatively	to	the	ques-
tion,	however,	the	fact	remains	that	they	do	not	call	in	a	legal	way,	but	they	manage	
to	buy	mobile	phones	that	are	strictly	forbidden	in	the	penitentiary	institutions,	and	
their	use	 is	 a	disciplinary	 injury.	 Thirty-seven	 foreigners	 (67,27%)	answered	“no”.
Particularly	problematic	is	the	case	with	prisoners	from	countries	from	the	“refugee	
crisis”	because	they	do	not	have	funds	to	buy	an	illegal	mobile	phone.	They	have	
not	had	contact	with	their	loved	ones	for	years	and	they	do	not	even	know	whether	
they	are	alive	or	dead,	or	where	they	are.	And	these	prisoners	have	families,	some	
of	them	have	children,	which	is	extremely	inhumane	treatment	towards	them.	
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Graph no.34 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Is telephon-
ing allowed?

Although	foreign	prisoners	are	permitted	visits,	however,	there	is	no	one	to	
visit	them	because	their	family	is	far	from	our	country.	Fourteen	to	eighty	foreigners	
(87,27%)	responded	affirmatively	to	the	question,	Are	you	allowed	visits?,	and	sev-
en	(12,73%)	answered	“no”.
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Graph no.35 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Are visits 
allowed?

To	the	question,	“Are	you	allowed	to	receive	shipments?”,	42	foreign	prison-
ers	(76,36%)	responded	“yes”,	12	(21,82%)	-	“no”,	and	one	(1,82%)	did	not	respond.	
Prisoners	originatingfrom	Afghanistan,	Pakistan,	Iran	and	Sudan,	although	all	13	re-
sponded	affirmatively,	however,	they	do	not	receive	shipments	due	to	the	fact	that	
their	family	is	far	away	and	does	not	contact	with	them	nor	have	the	opportunity	to	
send	them	something.
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Graph no.36 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Are you 
allowed to accept shipments?
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Graph no.37 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Have you 
got married while serving a prison sentence?

To	the	question,	Have	you	got	married	while	serving	a	prison	sentence	?,	two	
(3,64%)	responded	affirmatively,	46	(83,64%)	-	“no”	and	seven	(12,73%)	did	not	re-
spond.

1.2.14  Marriage

To	the	question,	“Have	you	been	given	any	conveniences?”,	only	one	(1,82%)	
prisoner	responded	affirmatively,	15	(27,27%)	responded	“no”,	and	39	(70,91%)	did	
not	respond.

The	only	prisoner	to	whom	the	weekend	was	granted	was	actually	a	bipatride	
who	also	has	Macedonian	citizenship	and	has	a	 family	 in	our	country,	 so	he	was	
granted	this	convenience.	Other	foreign	prisoners	do	not	have	any	conveniences.	
These	may	consist	of	more	frequent	contacts	with	the	outside	world,	but	due	to	the	
fear	of	escape	this	is	not	allowed.	Additionally	to	this,	they	do	not	have	any	place	of	
residence	here,	nor	relatives	to	visit.	

Otherwise,	all	prisoners	are	allowed	the	first	category	of	convenience,	conve-
niences	consisting	of	mitigation	of	the	conditions	in	the	institution.

1.2.15  Convenience



312 www. ombudsman.mk

 

1

15

39

YES NO NO ANSWER

Graph no.38 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Have you 
been given any conveniences?

Asked	if	they	have	made	any	progress,	four	of	them	(7,27%)	answered	„yes“,	
and	51	prisoner	(92,73%)	answered	„no“.	Not	one	of	the	prisoners	progressed.	

1.2.16  Reallocation due to progress
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Graph no.39 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Have you 
progressed?
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Graph no.40 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Have you 
submitted a request for termination of the sentence?

To	the	question,	Have	you	submitted	a	 request	 for	 termination	of	 the	sen-
tence?,	12	 (21,82%)	 responded	 “yes”.	 Two	of	 them	are	 from	 the	 “refugee	 crisis”	
states.	One	person	answered	that	there	was	still	no	answer	to	his	request,	and	an-
other	one	said	that	his	request	had	not	been	accepted.	Forty	one	foreign	prisoner	
(74,55%)	responded	“no”,	and	two	(3,64%)	did	not	respond.

1.2.17  Termination of serving a sentence

The	foreign	prisoners	were	asked:	Did	the	following	means	of	force	(singling	
out,	tying,	rubber	sticks,	water	sprays,	chemicals	and	dogs)	were	applied	to	you?	
Four	(7,27%)	responded	affirmatively,	50	(90,91%)	responded	“no”,	and	one	(1,82%)	
prisoner	did	not	answer.

1.2.18  Relation with the presonnel
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On	the	question:”On	a	scale	from	1	to	5	how	do	you	rate	the	attitude	of	the	
officials	towards	you?”,	27	(49,09%)	gave	a	score	of	1,	11	(20,00%)	-	2,	14	(25,45%)	-	
3	,	three	(5,45%)	-	4	and	none	gave	a	grade	5.
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Graph no.42 - Number of prisoners foreigners who rated the attitude of officials against 
the NAV?

When	asked	 if	 they	were	a	victim	of	 torture	by	an	official,	12	 (21,82%)	 re-
sponded	“yes”,	39	(70,91%)	responded,	and	four	(7,27%)	did	not	respond.
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Graph no.41 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Did the 
following means of force (singling out, tying, rubber sticks, water sprays, 
chemicals and dogs) were applied to you? 
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Graph no.43 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Have you 
been a victim of torture by an official?

Next	was	the	question:”	Have	you	tried	to	escape?”.	All	55	foreign	prisoners	
responded	negatively.

1.2.19  Escape

1.2.20  Discharge from an institution

Foreign	prisoners	were	asked:”Have	you	applied	for	a	pardon?”	Eleven	for-
eign	prisoners	out	of	whom	five	prisoners	from	Afghanistan,	Pakistan,	Iran	and	Su-
dan	have	answered	affirmatively,	but	none	of	them	have	been	granted	the	pardon	
request.	That	is,	72,73%	did	not	apply,	20%	applied	for	pardon,	and	7,27%	have	no	
answer.

1.2.20.1  Pardon
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Graph no.44 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Have you 
applied for a pardon?
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Graph no.45 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Have you 
submitted a request for conditional release?

When	asked	if	you	have	submitted	a	request	for	conditional	release,	no	pris-
oner	has	responded	positively.

1.2.20.2   Conditional release
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Asked	if	they	are	informed	that	the	director	of	the	institution	can	discharge	
the	convict	before	the	expiry	of	the	sentence	if	he	spent	at	least	three	quarters	of	
the	prison	sentence	and	if	he	did	not	receive	conditional	release	up	to	30	days	for	a	
prison	sentence	of	one	year,	90	days	for	a	prison	sentence	of	five	years,	120	days	for	
a	prison	sentence	of	more	than	five	years?,	13	answered	affirmative,	and	42	replied	
with	“no”.

1.2.20.3  Discharge by decision issued by the Director of the 
institution
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Graph no.46 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Are you in-
formed that the director of the institution can discharge the convict before 
the expiry of the sentence?

The	next	question	is:	“Will	you	return	to	your	country	after	serving	the	sen-
tence?”	44	foreign	prisoners	answered	“yes”,	two	of	them	originating	from	the	so-
called	“refugee	crisis”	states.	Eleven	people,	nine	of	whom	originated	from	the	“ref-
ugee	crisis”	countries,	responded	“no”.
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Graph no.47 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Will you 
return to your country after serving the sentence? 
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Graph no.48 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Would they 
be accommodated in a reception center after serving their sentence?

Also,	 as	 part	 of	 the	 research,	 foreign	 prisoners	 were	 asked	 whether	 they	
would	 be	 accommodated	 in	 a	 reception	 center	 after	 serving	 their	 sentence.One	
foreign	prisoner	(with	origin	from	Afghanistan)	answered	“yes”,	54	(eight	of	them	
originating	from	the	so-called	“refugee	crisis”states)	responded	“no”.

During	the	interview,	the	dissatisfaction	of	the	foreign	prisoners	was	apparent	
as	a	result	of	 the	negative	experience	they	had	with	the	penitentiary	bodies,	 the	
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When	asked	 if	 the	 institution	provide	you	with	 information	and	 legal	assis-
tance	in	a	language	that	you	understand	regarding	the	protection	of	your	rights?,	10	
foreign	prisoners	responded	“yes”,	41	answered	“no”,	of	which	12	prisoners	were	
foreigners	originating	from	the	states	of	so-called.	“Refugee	crisis”,	and	four	did	not	
respond.

Despite	 the	 right	 to	enable	 the	 convicts	 to	 communicate	 in	 their	own	 lan-
guage,	the	research	made	it	clear	that	the	institution	does	not	provide	translators,	
interpreters,	etc.,	so	prisoners	are	forced	to	manage	their	communication	with	pris-
on	staff,	but	also	with	other	prisoners.

1.2.21  Protection of rights through the use of legal remedies

poor	conditions	 for	 serving	 the	 imprisonment	sentence,	and	 their	obvious	desire	
was	to	leave	our	country	as	soon	as	possible	after	being	discharged	from	the	peni-
tentiary	institution.
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Graph no.49 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Does the in-
stitution provide you with information and legal assistance in a language 
that you understand regarding the protection of your rights?
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What	is	also	worrying	is	the	fact	that	the	convicts	are	not	familiar	with	the	
procedure	for	filing	requests	and	appeals.

Thus,	to	the	question,	“Are	you	familiar	with	the	procedure	for	submitting	ap-
plications	and	appeals?”,	Even	81,82%	(45	prisoners)	answered	“no”,	nine	or	16,36%	
answered	“yes”	and	1	person	(1,82%	)	did	not	answer.
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Graph no.50 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Are you 
instructed/advised in the language that you understand?

Graph no.51 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Has the 
Insitutioin provided an inerpreter/translater?
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Graph no.52 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Are you 
familiar with the procedure for submitting applications and appeals?

To	the	question,	“Have	you	lodged	a	complaint	to	the	director	of	the	institu-
tion?”,	19	foreign	prisoners	(34,55%),	out	of	whom	three	originating	from	the	“ref-
ugee	crisis”	states,	responded	“yes”,	34	(61,82%)	responded	“no	“.	Two	of	them	did	
not	answer	(3,64%).

To	the	question,	“Have	you	submitted	an	appeal	to	the	director	of	the	UIS?”,	
No	one	has	responded	affirmatively.
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Graph no.53 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Have you 
lodged a complaint to the director of the institution?
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Foreign	prisoners	were	asked:”	Have	you	submitted	an	application	to	the	Eu-
ropean	Committee	 for	 the	Prevention	of	 Torture	and	 Inhuman	Treatment	and	 to	
the	United	Nations	High	Commissioner	for	Human	Rights?”	Two	(3,64%)	responded	
“yes”,	44	(80%)	-	answered	“no”	and	nine	(16,36%)	did	not	respond.	
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Graph no.54 - Number of foreign prisoners who answered to the question: Have you 
submitted an appeal to the director of the DES?
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Graph no.55 - Number of foreign prisoners who answered  to the question: Have you 
submitted an application to the European Committee for the Prevention 
of Torture and Inhuman Treatment and to the United Nations High Com-
missioner for Human Rights?
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For	the	next	question	related	to	the	disciplinary	sanctions,	six	 (10,91%)	re-
sponded	that	they	have	been	sanctioned	for	disciplinary	issues.	Three	of	them	were	
originally	from	the	countries	from	the	“refugee	crisis”	and	all	three	of	them	were	
conditionally	 sanctioned	with	 a	 disciplinary	measure	 of	 solitary	 confinement	 for	
participation	 in	a	fight,	but	as	 they	stated,	 it	was	a	defense	 from	other	prisoners	
who	stole	something	from	them.	The	remaining	49	foreign	prisoners	(89,09%)	were	
never	disciplined.

1.2.22  Disciplinary procedures 

Foreign	prisoners	originating	with	origin	from	Afghanistan,	Pakistan,	Iran	and	
Sudan	were	asked	if	they	had	status	of	a	recognized	refugee	or	a	person	under	sub-
sidiary	protection?	No	person	 responded	affirmatively.	 The	main	 impression	was	
that	foreign	prisoners	were	not	familiar	with	these	categories.

1.2.23  Asylum
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Graph no.56 - Number of foreign prisoners who answered to the question: Have you 
been disciplinary sanctioned?
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Refugee Crisis

Graph no.57 - Number of foreign prisoners who answered to the question: Is your status 
the one of a recognized refugee or are you a person under subsidiary 
protection?
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Graph no.58 - Number of foreign prisoners who answered to the question: Are you famil-
iar with the asylum procedure?

To	the	question,	“Have	you	submitted	an	application	for	asylum	in	the	Repub-
lic	of	Macedonia?”,	four	foreign	prisoners	originating	from	the	states	of	the	so-called	
“Refugee	crisis”	(30,77%)	confirmed,	and	9	(69,23%)	answered	negatively.

When	asked	if	you	are	familiar	with	the	asylumprocedure,	only	one	(7,69%)	
answered	“yes”	and	12	(92,31%)	answered	“no”.
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Graph no.59 - Number of foreign prisoners who answered to the question: Have you 
submitted an application for asylum in the Republic of Macedonia?

 

5

8

0

YES NO NO ANSWER

Graph no.60 - Number of foreign prisoners who answered to the question: Have you 
previously submitted a request for recognition of the right to asylum in 
another country ?

To	the	question,	“Have	you	previously	submitted	a	request	for	recognition	of	
the	right	to	asylum	in	another	country	?”,	five	(38,46%)	foreign	prisoners	from	the	
“Refugee	crisis”	countries	responded	“yes”.	All	five	have	applied	for	asylum	in	the	
Republic	of	Greece.	Eight	prisoners	(61,54%)	did	not	apply.

Only	three	(23,08%)	of	the	foreign	prisoners	who	come	from	countries	from	
the	“refugee	crisis”	know	what	the	rights	and	duties	of	asylum	seekers	are,	while	
10	(76,92%)	answered	that	they	do	not	know.	And	none	of	them	is	familiar	with	the	



326 www. ombudsman.mk

 

3

10

0

YES NO NO ANSWER

Graph no.61 - Number of foreign prisoners who answered to the question: Do you know 
what are the rights and duties of asylum seekers?

Only	one	 (7,69%)	 foreign	prisoner	asked	of	his	 intentions	 to	 remain	 in	 the	
Republic	of	Macedonia	and	seek	asylum	after	serving	the	prison	sentence	answered	
“yes”,	11	(84,62%)	responded	“no”,	and	one	(7,69%)	did	not	answer.	This	once	again	
confirmed	that	foreign	prisoners	want	to	leave	our	country	more	quickly	because	of	
a	particularly	negative	experience	with	the	authorities	of	the	criminal	prosecution	
and	the	catastrophic	conditions	for	serving	the	imprisonment	sentence.
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Graph no.62 - Number of foreign prisoners who answered to the question: After the 
serving the imprisonment sentence is your intention to stay in R.Macedo-
nia and seek asylum? 

term	safe	third	country,	as	well	as	the	possibility	of	using	legal	remedies.
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All	 55	 foreigners	 were	 asked	 “Do	 you	 have	 appropriate	 documentation?”	
Fourteen	(25,45%)	responded	“yes”	and	33	(60,00%)	of	whom	all	13	from	the	coun-
tries	of	“refugee	crisis”	responded	“no”.	Eight	(14,55%)	did	not	respond.	From	those	
who	do	not	have	proper	documents,	only	 three	 respondents	 confirmed	 that	 the	
institution	offered	assistance	to	provide	appropriate	documentation.	In	the	future,	
the	Institution	and	the	UIS	must	find	a	way	to	help	all	those	who	do	not	have	the	
proper	documentation.

 

14

33

8

YES NO NO ANSWER

Graph no.63 - Number of foreign prisoners who answered to the question: Do you have 
appropriate documentation?

When	 asked	 whether	 the	 consular	 representative	 of	 their	 country	 or	 the	
state	that	protects	your	interests	has	visited	them,	only	five	(9,09%)	responded	af-
firmatively,	40	(72,73%)	responded	“no”,	and	10	(18,18%)	did	not	respond.

It	is	a	big	concern	that	many	of	them	tried	to	get	in	touch	with	a	consular	rep-
resentative,	but	they	failed,	and	those	who	had	made	contact	were	told	that	they	
could	not	come	to	visit	them.

Those	originating	from	the	countries	from	the	“refugee	crisis”,	however,	have	
a	problem	that	in	the	Republic	of	Macedonia	there	are	no	consular	representatives	
of	their	countries,	so	they	have	requested	contact	in	other	countries,	such	as	from	
the	Republic	of		Serbia.	Most	complaints	were	received	by	Albanian	prisoners.

Those	prisoners	who	were	not	visited	by	a	consular	representative	were	asked	
“Have	you	been	contacted	or	were	youable	to	communicate	with	the	diplomatic	or	
consular	representative	of	your	country	?”	Only	five	answered	affirmatively.
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Graph no.64 - Number of foreign prisoners who answered to the question: Has your 
consular representative visited you or the representative of the state that 
protects your interests?

All	interviewed	foreign	prisoners	were	asked,	“Are	you	aware	of	the	possibility	
to	be	transferred	to	serve	the	imprisonment	sentence	in	another	country?”	Eight	
(14,55%)	responded	affirmatively.	Some	of	them	have	submitted	requests,	but	they	
still	have	no	answer,	while	others	have	not	made	a	request	at	all	because	they	know	
that	the	procedure	lasts	for	too	long,	more	than	one	year,	a	year	and	a	half.	Thir-
ty-three	people	(70,91%)	are	not	familiar	with	this	possibility,	and	eight	(14,55%)	did	
not	respond.

 

8

39

8

YES NO NO ANSWER

Graph no.65 - Number of foreign prisoners who answered to the question: Are you 
aware of the possibility to be transferred to serve the imprisonment sen-
tence in onother country?
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On	 the	 last	question	 from	 the	questionnaire,	 “After	 your	 reception	 in	pris-
on	did	 the	prison	staff	help	you	 inform	your	 family	about	your	 imprisonment,	or	
some	legal	advisor,	consular	agents	and	other	persons	or	organizations	competent	
to	help	you?”,	nine	 (16,36%)	 responded	“yes	“,	37	 (67,27%)	 responded	”no“,	and	
nine	(16,36%)	did	not	respond.
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Graph no.66 - Number of foreign prisoners who answered to the question: After your 
reception in prison did the prison staff help you inform your family about 
your imprisonment, or some legal advisor, consular agents and other 
persons or organizations competent to help you?
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In	the	framework	of	the	research,	an	interview	was	conducted	with	an	edu-
cator	working	with	foreign	prisoners.	The	interview	was	conducted	by	asking	open	
questions.	A	conversation	was	also	conducted	with	two	representatives	 from	the	
prison	police.

From	the	conversation	we	present	the	following	conclusions.	When	asked	by	
the	NP-NPM	team	whether	foreign	prisoners	are	serving	the	sentence	of	imprison-
ment	in	a	special	department	for	convicted	persons	who	are	foreignn	citizens	and	
stateless	persons	as	prescribed	by	the	LIP	in	Article	23	paragraph	1,	it	was	said	that	
such	a	unit	was	not	founded	but	that	they	serve	a	prison	sentence	together	with	
other	prisoners.

The	 educator	 stated	 that	most	 of	 the	 foreign	 prisoners	 are	 classified	 in	 a	
closed	class,	treatment	group	B1	and	B2	and	they	do	not	progress,	hence,	they	do	
not	use	any	conveniences.	The	NP-NPM	team	that	conducted	the	research	considers	
this	to	be	a	discrimination	against	foreign	prisoners.	

Then,	we	were	told	that	this	category	of	prisoners	are	not	engaged	in	any	kind	
of	work	and	that	working	(non)	engagement	is	a	problem	for	all	prisoners	in	general.

Regarding	the	issue	with	the	doctor,	this	was	not	seen	as	a	problem	by	the	
prison	staff,	contrary	to	the	claims	of	interviewed	foreign	prisoners,	but	also	in	ac-
cordance	with	the	NPM	and	NPM	statements	in	their	reports

Furthermore,	 the	prison	staff	stressed	the	 language	barrier,	especially	with	
foreign	prisoners	originating	from	Afghanistan,	Pakistan,	Iran	and	Sudan.	Prison	au-

    2.  RESULTS OF CONDUCTED INTERVIEW WITH THE PRISON 
STAFF (ONE EDUCATOR AND TWO REPRESENTATIVES FROM 
THE PRISON POLICE)
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thorities	noted	that	some	of	them	have	learned	the	Macedonian	language,	and	to	
a	 certain	extent	 their	 communication	with	 them	 is	easier.	However,	 the	problem	
which	the	prison	staff	confirmed	is	that	the	institution	does	not	provide	interpret-
ers,	translators,	etc.,	despite	the	right	of	the	convicts	to	be	allowed	to	communicate	
in	their	own	language.

Furthermore,	we	were	told	that	the	prison	staff	provided	assistance	to	foreign	
prisonersrelated	to	the	protection	of	their	rights	by	using	legal	remedies,	this	being	
done	through	the	two	employees	working	in	the	area	of	legal	issues,	the	educator	
himself	and	other	employees,	 including	also	 some	of	 the	prisoners	as	well.	 They	
help	in	the	preparation	of	requests	for	conditional	release,	pardon,	for	the	transfer	
procedure	to	their	home	countries,	although	as	confirmed	by	the	prison	staff	the	
transfer	procedure	lasts	too	long.

The	prison	staff	also	highlighted	the	lack	of	proper	documentation,	and	that	
the	institution,	together	with	the	MIS,	is	working	to	find	a	way	to	help	foreign	na-
tionals	in	providing	adequate	documentation

Regarding	 the	 conditions	 for	 accommodation,	 the	 prison	 staff	 pointed	 out	
that	they	are	the	same	as	for	all	other	prisoners;	clothes	and	bedding,	most	often	
they	use	their	own,	and	those	who	do	not	have	them	are	provided	by	the	Institu-
tion.	As	for	the	food	is	concerned,	we	were	told	that	both	foreign	prisoners	and	the	
rest	of	the	prisoners	were	served	the	same	food.

Regarding	the	lack	of	education	and	vocational	education	at	the	institution,	
the	prison	staff	emphasized	that	it	equally	affects	the	prisoners.

Furthermore,	it	was	said	that	the	foreign	prisoners	go	out	to	clean	air	for	at	
least	two	hours	during	the	day,	and	organize	their	free	time	by	watching	TV,	reading,	
chess,	exercise,	etc.,	and	that	they	are	able	to	satisfy	religious	needs.

When	asked	 if	 they	were	allowed	 to	contact	 the	outside	world,	 the	prison	
staff	answered	affirmatively,	but	with	regard	to	telephone	calls,	the	prison	staff	was	
aware	of	the	problem	with	the	telephone	booths.	Then,	we	were	told	that	foreign	
prisoners	rarely	have	visits,	also	rare	are	the	visits	 from	consular	representatives,	
and	the	prisoners	from	the	countries	from	the	“refugee	crisis”	have	no	visits	at	all,	
and	here	 the	prison	 staff	 is	 incapable	of	helping	 them	 in	any	way	 related	 to	 this	
issue.	

In	general,	and	especially	by	the	representatives	of	the	prison	police,	it	was	
pointed	out	that	this	category	of	prisoners	are	not	“problematic”	prisoners,	that	is,	
they	did	not	have	any	serious	incidents	with	them.
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The	research	conducted	by	the	NP-NPM	supported	by	UNHCR	on	the	degree	
of	respect	for	the	rights	of	foreign	nationals	with	a	special	focus	on	persons	from	
the	refugee	crisis	who	serve	imprisonment	in	the	Idrizovo	Penitentiary	is	the	first	of	
its	kind	since	all	previous	analyzes,	surveys,	studies	and	similar	activities	focus	on	
prisoners’	rights	in	general.

From	 the	 analysis	 of	 the	 international	 and	 national	 regulations,	 as	well	 as	
from	the	reports	of	the	Ombudsman	and	the	NPM,	and	from	the	results	of	the	con-
ducted	research,	it	can	be	concluded	that	in	practice	there	is	a	discrepancy	between	
the	position	of	the	prisoners	who	are	serving	prison	sentences	in	the	penitentiary	
unit	Idrizovoe	de jure and de facto. 

The	results	of	the	conducted	research	in	the	Idrizovo	Penitentiary	Institution	
for	 the	degree	of	 respect	 for	 the	 rights	of	 foreign	prisoners,	with	a	 special	 focus	
on	 the	persons	 from	the	 refugee	crisis,	have	confirmed	 the	main	hypothesis,	 i.e.	
that	it	is	necessary	to	improve	the	unfavorable	conditions	in	the	institution	in	which	
they	serve	the	sentence	of	imprisonment,	in	terms	of	respecting	the	standards	for	
serving	the	sentence	of	imprisonment	referring	to	accommodation,	food,	hygiene,	
etc.,	providing	adequate	health	care	and	promoting	visits	to	a	doctor,	application	of	
forms	of	treatment,	educational	work	with	foreign	prisoners,	equal	approach	relat-
ed	to	progress	and	assignment	of	benefits,	promotion	of	their	rights	and	assistance	
in	 the	 realization	of	 their	 rights,	 contact	with	 their	 family	and	consular	offices	 in	
their	countries,	especially	in	the	part	of	providing	assistance	in	the	asylum	proce-
dure	and/or	transfer	to	their	countries	or	to	other	third	safe	countries.

Furthermore,	what	is	emphasized	is	the	need	foreign	prisoners	to	be	treat-
ed	with	respect	for	their	human	rights	and	with	due	regard	to	their	special	situa-
tion	and	individual	needs.	Discrimination	should	be	avoided	and	attention	should	

GENERAL CONCLUSION
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be	paid	in	addressing	the	specific	problems	that	foreigners	may	encounter	while	in	
prison,	in	the	time	of	transfer	and	after	release.	In	addition,	the	treatment	of	foreign	
prisoners	should	be	taken	into	account	as	well	as	their	particular	needs	arising	from	
the	fact	that	they	are	imprisoned	in	a	state	in	which	they	are	neither	nationals	nor	
residents,	in	order	to	provide	opportunities	similar	to	other	prisoners.

International	documents	and	national	regulations	emphasize	the	importance	
of	foreign	prisoners	to	communicate	with	diplomatic	and	consular	representatives	
of	the	state	whose	citizens	they	are,	or	with	the	diplomatic	representative	of	the	
state	that	takes	care	of	their	interests	or	with	the	domestic	or	international	author-
ity	tasked	to	pay	close	attention	to	interests	of	such	persons.	It	is	also	emphasized	
that	foreign	detainees	should	be	introduced	with	information	regarding	appropriate	
legal	assistance,	in	order	to	become	aware	of	the	possibility	to	seek	transfer	so	that	
they	can	serve	the	sentence	in	another	country,	highlighting	the	numerous	benefits	
from	the	transfer	of	convicted	persons	which	is	considered	to	be	the	most	humane	
way	of	serving	the	sentence.

Additionally	 stressed	 is	 the	 importance	of	providing	 legal	assistance	 to	 for-
eign	prisoners	as	well	as	explanation	related	to	the	conditions	and	the	procedure	
for	recognizing	the	right	to	asylum,	also	offering	guidelines	to	prisoners	referring	to	
the	right	of	free	legal	aid	at	all	stages	of	the	procedure.	This	refers	to	prisoners	who	
come	from	the	states	of	the	so	called	“Refugee	crisis”.	
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CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

CONCLUSION SUGGESTIONS

In the PI Idrizovo, a department for 
foreign nationals and stateless persons 
has not been established, thus oppos-
ing the the Law on Execution of Sanc-
tions where this issue is stipulated.

To establish a special department for 
convicted persons who are foreign 
citizens and stateless persons, given the 
large number of foreign prisoners, as well 
as the specific needs of this category of 
prisoners.

The institution does not provide inter-
preters, so prisoners are forced to man-
age with difficulties their communica-
tion with prison staff however, but also 
with other prisoners, thus violating the 
right of convicts to communicate with 
the Department, the institution or oth-
er state bodies using their language.

Foreign prisoners should be provided 
with an interpreter as well as opportu-
nities to learn Macedonian language or 
other language that will enable them to 
communicate more effectively.
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CONCLUSION SUGGESTIONS

Prisoners immediately after their 
admission to the Institution are not 
offered help by the prison staff so that 
they can inform their family, legal 
adviser, consular representatives and 
other persons or competent organiza-
tions about their imprisonment. 
Worrying is the fact that the Institution 
does not help foreign prisoners in their 
attempt to contact a consular represen-
tative and does not allow their visit to 
the prisoners
Foreign prisoners originating from the 
countries from the “refugee crisis” face 
an additional problem because there 
are no consular offices of their coun-
tries in the Republic of Macedonia, so 
they are forced to seek contact in other 
countries.

Foreign prisoners after their receipt, 
should be allowed to inform their fami-
lies, legal advisors, diplomatic and con-
sular representatives of the state whose 
citizens they are, either the diplomatic 
representative of the state that takes care 
of their interests or the domestic or inter-
national authority whose task is to serve 
the interests of such persons, as well as to 
communicate with the consular repre-
sentative of their states or the state that 
protects her interests.

Foreign prisoners are not familiar 
with the possibility of filing a transfer 
request in order to serve their sentence 
in their own country. The transfer pro-
cess takes too long.

Foreign prisoners immediately after 
admission in institution, in the language 
they language they understand, orally 
or in writing, should be informed about 
the possibilities of transfer in their own 
country in order to serve the sentence in 
the most humane way.

The institution does not provide 
adequate legal assistance to foreign 
prisoners in the protection of their 
rights by using legal means due to lack 
of properly trained personnel.

Provide timely information and legal 
assistance regarding the use of legal 
remedies and take actions to protect their 
rights by a sufficient number of appropri-
ately trained personnel.
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CONCLUSION SUGGESTIONS

Failure to respect the right to enable 
contact with the outside world, also, 
non-functional telephone booths, 
prisoners very rarely have visits from 
consular representatives, prisoners 
from the states covered with the “refu-
gee crisis” do not have any visits. 

To facilitate contact with the outside 
world (correspondence, telephoning, 
visits, receiving shipments), as well as to 
provide certain assistance to foreign pris-
oners who do not have financial means, 
in order to enable them to communicate 
with the outside world. Urgent solution 
to the problem with the telephone booths 
and provision of calling cards is neces-
sary.

For foreign prisoners originating from 
the states of the “refugee crisis”, the 
institution does not provide adequate 
assistance in exercising the right to 
asylum.

Foreign prisoners originating from the 
states of the “refugee crisis” should be 
helped to communicate with the compe-
tent authorities

No educational work is conducted with 
foreign prisoners, because there is only 
one educator in charge of this catego-
ry of detainees who can not provide 
regular meetings and conduct individ-
ual nor group method of work with the 
foreign prisoners.

Increase in the number of educators who 
will carry out regular contacts with for-
eign prisoners. The educators who will be 
selected need to meet certain criteria and 
skills for interaction as well as  language 
skills, they should be properly trained, 
taking into account the specific situation 
of these individuals.

No foreign prisoner is engaged in any 
kind of, nor is he involved in the pro-
cess of education and vocational train-
ing. In addition, there are no organized 
free activities in the institution.

To provide the prisoners with appro-
priate work engagement, education and 
vocational education, sport and recre-
ation, given the fact that they are crucial 
for the successful re-socialization of the 
convicted persons.

In the institution the access to ade-
quate health care is quite difficult, that 
is, it is extremely tough to exercise the 
right to be examined by a doctor, ex-
cept in exceptional urgent situations.

Access to adequate health care cannot 
be postponed, Also, adequate material 
conditions need to be provided as well as 
a sufficient number of staff available for 
providing health care.
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CONCLUSION SUGGESTIONS

There is a practice of non-examining 
the foreign prisoners by a doctor with-
in 24 hours after the reception in the 
Institution. 

Obligatory doctor checkup must be 
included for the foreign prisoners within 
24 hours after admission. 

The majority of foreign prisoners are 
classified in a closed class, treatment 
group B1 and B2 and they do not 
progress, hence, they do not use any 
benefits. 
Prisoners are granted the first category 
of convenience, conveniences consist-
ing of mitigation certain conditions 
in the institution. However, certain 
conveniences are not practiced as with 
the frequent contacts with the outside 
world. These are not allowed for fear 
that the prisoners may escape, and 
because they do not have a place of 
residence, nor relatives on the territory 
of Republic of Macedonia.

To apply the same rules and criteria for 
progressing and using benefits as for 
other prisoners, otherwise we face a 
situation of discrimination against them 
in relation to these issues.

Conditions for execution of the prison 
sentence in PI Idrizovo  regarding 
accommodation, hygiene in the insti-
tution and personal hygiene, diet, etc. 
are below the prescribed minimum 
standards.

To improve the conditions for serving the 
prison sentence in the institution, which 
will meet the minimum standards for 
execution of the imprisonment sentence.

Foreign prisoners are not informed 
about the possibility of conditional 
release, as well as possibilities for early 
dismissal from the institution.

Foreign prisoners, as well as other 
prisoners, should be provided with early 
dismissal as soon as they meet conditions 
and must not be discriminated against in 
this regard.
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CONCLUSION SUGGESTIONS

Two thirds of foreign prisoners, es-
pecially foreign prisoners originating 
from refugee countries, do not have 
any documents.

They need urgent help so that they can 
provide appropriate travel documents 
and assistance in travelling. Also they 
need to be assisted in providing contacts 
with consular agents to assist them in 
releasing them from jail.
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Institution:
PI IDRIZOVO

GENERAL DATA

Annex: QUESTIONAIRRE

1. Date of visit:

2. Interviewer:

3. Interviewee:

4. Gender:    Male 1 Female 2

5. Date of birth:

6. Place of birth:

7. Nationality:

8. Citizenship:

9. Place of living (before imprisoned in PI Idrizovo):

10. Place of staying(before imprisoned in PI Idrizovo):

11. Education degree:

12. Marital status:
Not married 1          Married 2             Divorced 3                                            
Widow-er 4              Other 5

13. Occupation:

14. Criminal history:
Firs offender   1
Recidivist   2
Multiple recidivists   3

15. Crime act for which he/she is imprisoned:

16. Health state:
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PRISONERS’ STATUS

18. Classification (specify the unit and the treatment group)
Is reclassification made while prisoners were serving the sentence? 
Yes 1  No 2  No respond 3
If yes, which unit and treatment group?
Notifications

19. Accommodation
On a scale from 1 to 5 how do you assess the accommodating conditions?
(1-extremely bad, 2-bad, 3-good, 4-very good, 5-excellent)
1 2 3 4 5
Notifications

20. Clothes and bedding
Does the institution provide clothes and bedding or the prisoners use their 
own?
Yes 1 No 2 Use own 3  No respond  
4
Notifications

21. Personal hygiene
Does the institution provide condition for maintenance of personal hy-
giene?
Yes 1 No 2 Use own hygienic assests 3 
Rejectsmaintaining personal hygiene 4 No respond  5
On a scale from 1 to 5 how do you assess the hygiene in the institution?
(1-extremely bad, 2-bad, 3-good, 4-very good, 5-excellent)
1 2 3 4 5
Notifications 

17. Addiction?
Yes 1  No 2  No respond 3
If Yes, what kind of addiction and if treatment is provided?
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22. Food
Does the food meet the minimum standards?
Yes 1  No 2  No respond 3
Are you provided with food that meets your religious needs?
Yes 1  No 2  No respond 3
Notifications 

23. Rest
Do you stay out on fresh air at least two hours during the day?
Yes 1  No 2  No respond 3
Notifications

24. Work Engagement
Are you engaged in work?
Yes 1  No 2  No respond 3
If yes, what do you work and how much you are paid for that?
Notifications

25. Health care
Are you provided with adequate health care/access to a doctor?
Yes 1  No 2  No respond 3
Has a doctor checked your health within 24 hours after your reception in 
the institution?
Yes 1  No 2  No respond 3
On a scale from 1 to 5 how do you assess the health care in the institution?
(1-extremely bad, 2-bad, 3-good, 4-very good, 5-excellent)
1 2 3 4 5
Notifications
If the prisoners is a woman are the particular need for a woman respected, 
pregnant women...?
Yes 1  No 2  No respond 3
Notifications

26. Education and vocational qualifications
Are you involved in some educational process or do you attend any appro-
priate training course?
Yes 1  No 2  No respond 3
If Yes, please specify
Notifications
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27. Leisure activities, sport and recreation
How do you spend your free time?
On a scale from 1 to 5 how do you assess the organization of free activities, 
sports and recreation in the Institution?
(1-extremely bad, 2-bad, 3-good, 4-very good, 5-excellent)
1 2 3 4 5
Notifications
Do you use the library and do you have books in the language that you 
understand?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications

28. Educational-correctional work
Do the prison staff perform educational-correctional work with you?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications

29. Satisfying religious needs
Are you allowed to satisfy your religious needs?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications

30. Contact with the outside world
Do you have a contact with the outside world??
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
Is correspondence allowed?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
Is telephoning allowed?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
Are visits allowed?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
Are you allowed to accept shipments?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
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31. Marriage
Have you got married while serving a prison sentence?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications

32. Conveniences (arranging the living space with personal belongings, more fre-
quent receipt of parcels and receiving heavy weight shipments, extended visits 
or visits without supervision in the premises of the institution, unannounced 
telephone calls, stay with a spouse or extramarital partner in a separate room 
without supervision, visits outside premises of the institution, free exit from 
the institution up to 7 hours, absence for up to 15 days during the year, the 
absence during the month can not be longer than three days and complete or 
partial use of the holiday outside the institution)
Have you been given any conveniences?
Yes          1           No         2               No respond          3
If Yes, how often?
Notifications

33. Reallocation
Have you progressed?
Yes          1           No         2               No respond          3
If Yes, which unit and treatment group?
Notifications
Have you re-progressed?
Yes          1           No         2               No respond          3
If Yes, which unit and treatment group and specifythe reason?
Notifications
On a scale from 1 to 5 how do you assess the progressing procedure?
(1-extremely bad, 2-bad, 3-good, 4-very good, 5-excellent)
1 2 3 4 5

34. Termination of serving a sentence
Have you submitted a request for termination of the sentence?
Yes          1           No         2               No respond          3
If Yes, specify the reason?
Notifications
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35. Relation with the personnel
Did the following means of force (singling out, tying, rubber sticks, water 
sprays, chemicals and dogs) were applied to you?
Yes          1           No         2               No respond          3
If Yes, which force and specify the reason?
Notifications 
On a scale from 1 to 5 how do you rate the attitude of the officials towards 
you? (1-extremely bad, 2-bad, 3-good, 4-very good, 5-excellent)
1 2 3 4 5
Have you been a victim of torture by an official?
Yes          1           No         2               No respond          3
If yes, please provide details?
notifications

36. Escape
Have you tried to escape?
Yes          1           No         2               No respond          3
If Yes, please provide details?
Notifications

37. Discharge from an Institution
Have you applied for a pardon?
Yes          1           No         2               No respond          3
If Yes, provide details?
Notifications
Have you submitted a request for conditional release?
Yes          1           No         2               No respond          3
If Yes, please provide details?
Notifications
Have you been informed that the director of the institution can dismiss the 
convicted person even before the expiry of the sentence if he spent at least 
three quarters of the prison sentence and if he did not receive conditional 
release up to 30 days for a prison sentence of up to one year, 90 days for a 
penalty imprisonment of five years and up to 120 days in prison for more 
than five years?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
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38. Protection of the rights by using legal remedies
Does the Institution give you information and legal assistance in a language 
that you understand regarding the protection of your rights? 
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
Are you familiar with the procedure of submitting applications and ap-
peals?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
Are you instructed/advised in a language that you understand?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
Does the institution provide a translator/ an interpreter?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
Have you lodged a complaint to the Director of the Institution?
1           No         2               No respond          3
Notifications
Have you lodged a complaint to the Director of DES?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
Have you submitted an application to the European Committee for the pre-
vention of torture and inhuman treatment and to the United Nations High 
Commissioner for Human Rights?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications

39. Disciplinary and material accountability
Have you been disciplinary sanctioned?
Yes          1           No         2               No respond          3
If Yes, how many times, what kind of injury and which disciplinary mea-
sure was passed? 
Notifications
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40. Asylum
41.1 DO you have a status of a recognised refugee?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
41.2 Are you a person under subsidiary protection?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
41.3 Are you a recognised refugee and a person under subsidiary protec-
tion sur place? 
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
41.4 Are you familiar with the asylum procedure?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
41.5. Have you submitted an application for asylum in the Republic of 
Macedonia?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
41.6.Have you previously submitted a request for recognition of the right to 
asylum in another country?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
41.7.After the serving the imprisonment sentence is your intention to stay 
in R. Macedonia and seek asylum?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
41.8 Do you have appropriate documentation?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
41.9 If Not, has the Institution offered help in providing the appropriate 
documentation?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
41.10 Do you know what are the rights and duties to asylum seekers?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
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41.11 Are you familiar with the third-country safety institute, a member 
state of the European Union, a member state of the North Atlantic Treaty 
Organization (NATO) or a member state of the European Free Trade Asso-
ciation (EFTA), and the possibility of using legal remedies?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
41.12 Have you been visited by the consular representative of your state or 
the state that protects your interests?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
41.13 have you been contacted and have you been able to communicate 
with your country’s diplomatic or consular representative?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
41.14 Are you aware of the possibility to be transferred to serve the impris-
onment in another country?
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications
41.15 After your reception in prison did the prison staff help you inform 
your family about your imprisonment, or some legal advisor, consular 
agents or other persons or organisations competent to help you? 
Yes          1           No         2               No respond          3
Notifications


