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Lënda: Informatë me propozim për ndërmarrjen e masave 
 
 
Duke vepruar në përputhje me kompetencat e përcaktuara për mbrojtjen e të 

drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, kur ato cenohen nga organet e 
administratës shtetërore dhe nga organet e organizatat të cilat kanë autorizime publike, 
si dhe të personave në organet, organizatat dhe institucionet në të cilat kufizohet liria e 
lëvizjes, në mesin e të cilave edhe entet edukuese-korrektuese, Avokati i Popullit, ka 
vepruar disa herë sipas parashtresave të hapura me iniciativë të tij e që kanë të bëjnë 
me abuzimin fizik dhe seksual të të miturve nga ana e të miturve të tjerë, të vendosur në 
EEK Tetovë, i cili funksionon në Veles. 

Duke i marrë parasysh abuzimet e shpeshta seksuale midis personave të 
mitur, të vendosur në Entin Edukues-Korrektues Tetovë, i cili funksionon në Veles, 
Avokati i Popullit e vlerësoi të nevojshëm realizimin e vizitës në EEK Tetovë, i cili 
funksionon në Veles, dhe zbatimin e plotë të kontrollit si në aspekt të kushteve të 
përgjithshme të vendosjes, ashtu edhe në aspekt të funksionalitetit të këtij institucioni 
dhe mënyrës me të cilën praktikohet funksioni themelor, përkatësisht dedikimi i të njëjtit 
si institucion për edukimin, riedukimin dhe zhvillimin e drejtë të personave të mitur.  

Përkatësisht, në përputhje me nenin 46 të Ligjit për drejtën e fëmijëve, në Entin 
Edukues-Korrektues vendoset fëmija, ndaj të cilit duhet të aplikohen masa më afatgjate 
dhe të përforcuara për edukim dhe riedukim, si dhe ndarjen e plotë të tij nga mjedisi i 
deriatëhershëm. Së këtejmi, qëllimi kryesor i ekzekutimit të masave edukuese bëhet 
përmes mbrojtjes, ndihmës dhe mbikëqyrjes, arsimimit dhe edukimit të personave të 
mitur, kryerës të veprave penale në mënyrë që të sigurohet zhvillim i drejtë i 
personalitetit të tyre. 

R e p u b l i k a  M a k e d o n i j a
NARODEN PRAVOBRANITEL

O M B U D S M A N
R e p u b l i c  o f  M a c e d o n i a

Republika e Maqedonisë
   AVOKATI I POPULLIT



Më datë 03.11.2014, Avokati i Popullit realizoi vizitë të paparalajmëruar në 
EEK-Tetovë në Veles, gjatë së cilës bëri këqyrje mbi dosjet e të miturve, bisedoi me 
numrin më të madh të tyre, si dhe me të punësuarit, me ç’rast konstatoi se gjatë 
momentit të vizitës ishin të vendosur 29 fëmijë, nga të cilët 3 prej tyre e vuanin masën 
disiplinore - izolim.  

Në Repartin e Pranimit ishin vendosur tre fëmijë ndërkaq, derisa e zhvillonim 
vizitën u pranua edhe një fëmijë. Gjatë këqyrjes në Repartin e Pranimit u konstatua se 
nuk kishte dollapë ku të miturit do të mund t’i ruanin sendet e tyre personale, kështu që 
të njëjtat i ruanin nën krevate. Meqenëse, në momentin e vizitës, mjeku nuk ishte në 
turn, përkatësisht i njëjti sipas planit të punës duhej të vinte në punë në EEK në Veles 
më datë 06.11.2014, nuk mund të përcaktohej se si dhe kur do t’i bëhej kontrolli fëmijës, 
duke e marrë parasysh se konform Rendit të Shtëpisë të Entit Edukues-Korrigjues dhe 
Udhëzimit për kontroll mjekësor gjatë pranimit të personave të dënuar dhe të mitur, 
mjeku e ka për detyrë që, gjatë pranimit në institucion, kontrollin mjekësor ta bëjë 
brenda 24 orëve nga çasti i pranimit. Për shkak se, gjatë kohës së vizitës, mjeku i 
Entit nuk ishte i pranishëm, nuk mund të konstatohej se personave të rinj të moshës 
madhore a u bëhej kontrolli sistematik së paku një herë në vit, ashtu siç parashikohet 
me Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve.    

Gjatë këqyrjes së ambienteve të Repartit të Hapur u konstatua se dhomat 
ngrohen me stufa me dru, ndërsa në Repartin e Mbyllur me kaloriferë të vegjël 
elektrikë të cilët, sipas personave të hasur aty, nuk i ngrohin dhomat, sidomos kur 
temperaturat janë të ulëta. Edhe pse nëpër të gjitha dhomat ka dyshekë të ri në krevate, 
megjithatë mungon inventari plotësues për shkak të pajisjes së tyre shtesë.  

Në kuzhinën e Entit në një vend transparent është vendosur lista e ushqimeve 
për 14 ditë, e kontrolluar dhe e miratuar nga mjeku, kuzhinierit, edukatori dhe 
magazinieri. Megjithatë, nuk ekziston regjim i posaçëm i ushqimit për personat e sëmurë 
nga Hepatiti. Në kuzhinë janë të angazhuar 4 persona për të cilët, pas bisedës 
plotësuese me mjekun, u konfirmua se nuk kanë libreza sanitare. Gjatë bisedës së 
zhvilluar me personat e mitur ata u deklaruan se më shumë se një vit nuk u është bërë 
kontrolli sistematik shëndetësor. 

Gjatë këqyrjes u bisedua me disa grupe të të miturve, si nga Reparti i Hapur 
ashtu edhe nga Reparti i Mbyllur i Entit, me ç’rast shumica e tyre u ankuan lidhur me 
kushtet e vendosjes në Ent, mundësitë e kufizuara për rekreacion gjatë kohës së lirë, si 
dhe pati disa ankesa ndaj personave zyrtarë të Entit, përkatësisht ndaj disa edukatorëve 
dhe anëtarëve të Sektorit të Sigurisë.  

Në bisedën me edukatorët u pohua se edhe gjatë këtij viti, në Entin Edukativ-
Korrektues, nuk zbatohet procesi arsimor edhe pse nga informatat e marra 9 nga të 
miturit janë analfabetë, 2 janë me klasë të tretë të kryer, 3 janë me klasë të katërt, 1 
është me klasë të pestë të kryer, 1 është me klasë të gjashtë, 3 të mitur kanë kryer 
klasën e shtatë, 8 kanë kryer arsimin fillor dhe 2 arsimin e mesëm. Personat zyrtarë, 
gjithashtu, pohuan se disa herë janë dërguar listat e nxënësve pranë Drejtorisë për 
Ekzekutimin e Sanksioneve, por se procesi arsimor akoma nuk ka filluar. Gjatë këqyrjes, 
Avokati i Popullit konstatoi se disa të mitur, me shpenzime personale e kanë vazhduar 
arsimin, me ç’rast Enti u mundëson dhënien e provimeve. Për momentin, në mungesë 
të arsimit fillor dhe të mesëm, edhe pse janë të detyrueshëm dhe falas, edukatorët 



zbatojnë një formë joformale të arsimit të personave të mitur në Entin Edukues-
Korrektues. 

Avokati i Popullit konstatoi se kushtet në EEK Tetovë e pamundësojnë 
realizimin e plotë dhe gjithëpërfshirës të procesit edukues dhe riedukues të të miturve. 
Së këtejmi, kur bëhet fjalë për kushtet në Ent, mendohet edhe në kushtet joadekuate në 
të cilat punojnë personat zyrtarë të Entit, veçanërisht punën e tyre në turne, me ç’rast 
pas 24 orë pune pason pushimi prej tre ditëve. Për shkak të orarit të këtillë të punës së 
shërbimit riedukues mungon vazhdimësia e procesit edukues nga ana e edukatorit, i cili 
e udhëheq grupin dhe kjo shprehet negativisht në sjelljen e të miturve. Po ashtu, 
ndikojnë edhe mundësitë e kufizuara për çfarëdo qoftë aktivitetit të lirë, me të cilët 
personat e mitur do ta plotësonin kohën e lirë, me çka do të reduktoheshin edhe 
mundësitë e shkaktimit të situatave konfliktuoze, si në mesin e vetë të miturve, ashtu 
edhe në raport me personat zyrtarë. 

Kjo që u tha më lartë, ndërlidhet dhe ndikon edhe sa u përket abuzimeve të 
shpeshta fizike dhe seksuale ndaj të miturve nga të miturit e tjerë. Në këtë drejtim 
kontribuon edhe edukimi dhe trajnimi joadekuat i pjesëtarëve të Sektorit të Sigurimit, të 
cilët padyshim, në situata të caktuara, nuk i kanë kryer detyrat me konsekuencë dhe në 
mënyrë profesionale, ndërsa e gjithë kjo reflektohet edhe mbi mënyrën e sjelljes së të 
miturve. 

Dobësi të caktuara u konstatuan edhe në pjesën e mbrojtjes shëndetësore të 
të miturve në Entin Edukues-Korrektues.  

Përkatësisht, edhe më tej është e pranishme puna në turne e mjekut të vetëm 
të punësuar dhe për këtë shkak i njëjti nuk ka mundësi që me rregull dhe në kohë t’i 
kryejë obligimet e tij, veçanërisht kur paraqiten raste urgjente, vuajtje e masës – izolim, 
si dhe gjatë pranimit, përkatësisht lirimit të të miturit nga Enti, me ç’rast edhe kontrollet, 
në raste të caktuara, kryhen me vonesë prej disa ditësh.  

Kjo mënyrë e veprimit është në kundërshtim me nenin 34 të Rendit të Shtëpisë 
të Entit Edukues-Korrektues dhe nenit 2 të Udhëzimit për kontroll mjekësor gjatë 
pranimit të personave të dënuar dhe të mitur në institucion, sipas së cilëve mjeku 
detyrimisht duhet ta kontrollojë çdo person të mitur dhe ta konstatojë gjendjen e tij 
shëndetësore gjatë pranimit të vuajtjes së masës dhe gjatë lirimit nga Enti, ndërkaq 
mjeku e ka për detyrë që kontrollin e parë sistematik ta kryejë menjëherë ose gjatë 24 
orëve të fundit pas pranimit.  

U vërejt edhe rast kur një të mituri të sëmurë me Hepatit nuk i ishte caktuar 
regjimi i posaçëm i ushqimit, e që është në kundërshtim me nenin 21 të Rendit të 
Shtëpisë në Entin Edukues-Korrektues, sipas së cilit personat e sëmurë të mitur 
konsumojnë ushqim sipas llojit dhe sasisë të cilën e përcakton mjeku.  

Në lidhje me mbrojtjen shëndetësore të të miturve u konstatua se për shkak se 
në Ent nuk ka stomatolog të punësuar, të miturit dërgohen tek stomatologë privatë në 
Veles, me ç’rast shpenzimet i bartin vet dhe për këtë shkak ata lajmërohen tek mjeku i 
Entit edhe atë vetëm në raste urgjente dhe probleme më të mëdha me dhëmbët. 
Gjithashtu, të miturit nuk janë vaksinuar për mbrojtje nga sëmundjet ngjitëse, me çka në 
mënyrë parandaluese do të ndikohej në pengimin e shfaqjes së sëmundjeve ngjitëse. 
Potencojmë se, gjatë këqyrjes, u vërejt një rast kur një i mitur ishte infektuar me zgjebe, 
gjë që u konfirmua edhe nga mjeku i Entit. 



Duke e marrë parasysh këtë që u tha më lart, Avokati i Popullit Ju njofton me 
gjendjen në Entin Edukues-Korrektues Tetovë, dobësitë e funksionimit të shërbimeve 
kompetente dhe ankesat e shpeshta për abuzim seksual ndërmjet të miturve, me 
propozim që të ndërmerren masa për tejkalimin e këtyre dobësive.  

Në këtë kontekst, Avokati i Popullit rekomandon ndërmarrjen e aktiviteteve, 
me qëllim të rritjes së numrit të edukatorëve në Sektorin për Risocializim, me çka do të 
sigurohet prezencë e përditshme dhe vazhdimësi në procesin edukues, të përcaktuar 
me Programin për risocializimin e të miturve.  

Zbatim konsekuent i dispozitave të Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve dhe 
Rendit të Shtëpisë të Entit Edukues-Korrektues Tetovë, sa i përket mbrojtjes 
shëndetësore, me qëllim që personat e mitur papengesë dhe në kohë ta realizojnë të 
drejtën e mbrojtjes shëndetësore, ndihmën e nevojshme mjekësore dhe mjekimin 
spitalor, sipas rregullave të përgjithshme, me ç’rast shpenzimet për mbrojtjen 
shëndetësore të të miturve bie mbi barrën e Buxhetit të RM-së. Me këtë rast, të 
ndërmerren masa dhe aktivitete lidhur me riorganizimin e orarit të punës, me qëllim të 
prezencës së rregullt të mjekut në Ent dhe kujdesit të përhershëm ndaj shëndetit të të 
miturve. Ndërmarrje urgjente e masave për vaksinimin e tyre kundër sëmundjeve 
ngjitëse, por edhe organizim i mbrojtjes së përhershme shëndetësore stomatologjike, 
duke e pasur parasysh se në Ent nuk ka stomatolog të punësuar.  

Sa u përket incidenteve të shpeshta midis të miturve, në të cilat vjen edhe deri 
në dhunë fizike dhe abuzim seksual ndaj të miturve nga të miturit e tjerë, mes tjerash, 
Avokati i Popullit konsideron se është i domosdoshëm edhe edukimi dhe trajnimi i të 
punësuarve të Sektorit të Sigurimit. Njëkohësisht, nevojitet përforcimi i mbikëqyrjes dhe 
qasjes proaktive të të punësuarve të Sektorit të cekur, me çka do të kontribuohet në 
reduktimin, përkatësisht eliminimin e dukurive të këtilla negative midis të miturve.  

Duke e marrë parasysh se arsimi është falas dhe i detyrueshëm, Avokati i 
Popullit rikujton nenin 311 të Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve, nga i cili buron 
obligimi që në Entin Edukues-Korrektues të sigurohen kushte për edukimin dhe arsimin 
fillor dhe të mesëm, për fitimin dhe zhvillimin e shprehive pozitive, të karakteristikave të 
vlefshme dhe profesionalizimin në punë, si dhe aftësimin për profesione të caktuara. Po 
ashtu, sipas nenit 46 të Rendit të Shtëpisë të Entit Edukues-Korrektues Tetovë, në Ent 
detyrimisht organizohet arsimi fillor, si pjesë e sistemit të përgjithshëm të arsimit dhe 
edukimit, me ç’rast arsimimi i personave të mitur mund të organizohet në vet Entin ose 
në vendin e selisë së  Entit, ndërkaq Ministria e Arsimit dhe Shkencës e ka për detyrë ta 
organizojë dhe financojë arsimimin e personave të mitur, sipas propozimit të Drejtorisë 
për Ekzekutimin e Sanksioneve. Në këtë kontekst, Ju njoftojmë se Avokati i Popullit 
konstatoi mungesë të koordinimit ndërmjet institucioneve të mëparshme, në të cilat 
fëmija, përkatësisht personi i mitur ka qenë i përkujdesur ose është dërguar për shkak të 
sjelljes problematike, siç është shembulli me IP “Ranka Milanoviq” – Shkup, apo me IP 
Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale si organ për kujdestari, për shkak se të 
punësuarit në Entin Edukues-Korrigjues nuk e kanë në dispozicion anamnezën sociale 
të personit konkret, e as masat e ndërmarra paraprakisht në lidhje me risocializimin e 
personit të mitur. 

Duke e pasur parasysh interesin më të mirë të fëmijës, në përputhje me 
Konventën për të Drejtat e Njeriut dhe Ligjin për drejtën e fëmijëve, si dhe qëllimin për 
dërgimin në Entin Edukues-Korrektues, Avokati i Popullit rekomandon ndërmarrjen e 



masave me qëllim që personave të mitur t’u sigurohet papengesë dhe në mënyrë 
adekuate arsimimi dhe edukimi në Entin Edukues-Korrektues, vendosjen e komunikimit 
ndërsektorial dhe krijimin e kushteve për sigurimin dhe realizimin e qëllimit themelor të 
masave edukuese, përkatësisht përmes mbrojtjes, ndihmës dhe mbikëqyrjes, arsimimi 
dhe edukimi i personave të mitur të sigurojë zhvillim të drejtë të personalitetin e tyre.    

Për masat e ndërmarra, në lidhje me këtë Informatë dhe zbatimin e 
rekomandimeve të dhëna, në përputhje me nenin 34 të Ligjit për Avokatin e Popullit 
(“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 60/03 dhe 114/09), është e nevojshme ta njoftoni Avokatin e 
Popullit në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të së njëjtës. 

  
 
K.E./V.B.M. 

                           AVOKAT I POPULLIT  
                        Ixhet Memeti 

 
 
 


