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jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues
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Korniza kohore: prej muajit prill-dhjetor të vitit 2011
Realizues: Seksionin për parandalimin e torturës dhe llojeve të tjera të trajtimit brutal,
jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues
AKTIVITETE:
HARTIMI I DOKUMENTEVE (korniza kohore:prej muajit prill-qershor 2011)
1.Forma e raportit për vizitë të institucionit ndëshkues-përmirësues dhe institucionit
edukativo-arsimor, e raportit për vizitë të institucionit psikiatrik, e raportit për vizitë të
stacionit policor, e raportit për vizitë të vendeve të tjera të privimit ose ndaljes.
2.Forma e strukturës së raportit vjetor të MPN-së
3.Lista për kontroll për plotësimin e standardeve, të drejta dhe kushte në vendet ku
personat privohen nga liria.
4.Pyetësor për bisedë me personat e privuar nga liria (forma-intervistë) të specifikuar
konform kategorisë së personave.
5.Lista e propozuar e pyetjeve dhe drejtimeve për realizimin e bisedës me persona
zyrtarë (në nivel të drejtuesve, udhëheqësve dhe në nivel me personelit të punësuar në
ato institucione)
6.Forma e shënimit zyrtar për bisedë të realizuar me person të privuar nga liria
7.Forma e shënimit zyrtar për bisedë të realizuar me person zyrtar
8.Vendim për përcaktimin e vendeve ku do të realizohen vizitat
(Në koordinim me AP z. Memeti është vendosur që mos të zyrtarizohetnumri i
vendeve të vizitave me miratimin e vendimit, por gjërësishtë të interpretohet
OPKAT-i).
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Konform rekomandimit të Nënkomitetit për parandalimin e torturës, Seksioni për parandalimin e torturës harton
programin e veçantë dhe planin për punë: ‘’The NPM establish a work plan/programme wich, over time,
encompasses visits to all, or any, suspected, places of deprivation of liberty, as set out in Articles 4 and 29 of the
Optional Protocol, which are within the jurisdiction of the State.’’CAT/OP/12/5: Guidelines on national preventive
mechanisms, 05 Dec 2010, point 33)

9.Përmbledhje e dokumenteve dhe standardeve ndërkombëtare nga sfera e
parandalimit të torturës dhe legjislacionit vendor dhe akteve nënligjore në pjesën e
privimit nga liria dhe parandalimi i torturës –hartuar si dokumente dhe standardetë
identifikuara përkatëse.

PROMOVIMI I MEKANIZMIT PARANDALUES NACIONAL (korniza kohore: prej muajit
maj-dhjetor të vitit 2011)
1.Njoftim me shkrim pranë ministrive kompetente, organeve, institucioneve dhe enteve.
2.Takime me udhëheqës të institucioneve dhe organeve përkatëse-me MPB-në dhe
SKBSP-në, MPPS-së, me Ministrinë për shëndetësi-kërkesë për takim ishte
dërguar edhe pranë Sekretarit shtetëror të Ministrisë për drejtësi, mirëpo nuk u
caktua takim.
3.Promovim publik i MPN-së: hartimi i fletushkës dhe broshurës-broshura është
hartuar në 8 gjuhë, është shtypurpërmbledhja e dokumenteve.
4.Prezantimi i MPN-së pranë shoqërisë civile, pranë publikut akademik, si dhe pranë
organizatave ndërkombëtare-(prezantime u realizuan pranë publikut akademik dhe
studentëve të 5 fakulteteve, u mbajtën takime me përfaqësues të sektorit civil dhe
me përfaqësues të bashkësisë ndërkombëtare-OKB-së, BE-së, OSBE-së etj.)

VIZITA PARANDALUESE (korniza kohore: prej muajit qershor-dhjetor të vitit 2011) –
nga gjithsej 20 vizitat e parashikuara gjatë periudhës prej muajit qershor-dhjetor
të vitit 2011 u realizuan 18 vizita parandaluese.
1.Stacione policore: 10 vizita(u realizuan 12 vizita)
2.Institucione ndëshkuese-korrektuese: vizita të 4Seksioneve për paraburgim dhe 4
Seksioneve për persona të dënuar(u realizuan 3 vizita)
3.Institucioneedukative-korrektuese: 1 vizitë
4.Vende të tjera të privimit:3 vizita(vende të propozuara: IP për fëmijë me probleme
edukativo-sociale ,,25 Maj’’-Shkup, IP Enti për përkujdesjen e fëmijëve dhe të rinjve
,,Ranka Millanoviq’’ dhe Qendra për pranimin e huajve) u realizuan 2 vizita-Qendra
për azilkërkues dhe IP Enti për përkujdesjen e fëmijëve dhe të rinjve ,,Ranka
Millanoviq’’.

AKTIVITETE EDUKATIVE (korniza kohore: prej muajit tetor–dhjetor të vitit 2011)
1.Punëtori edukative dhe tryeza të rrumbullakëta – 4-5 punëtori (në përkrahje të
MOSP-së dhe BE-sëProjektit –Tuining) – realizuar ( 4 tryeza të rrumbullakëta me
OSBE-në dhe 1 tryezë e rrumbullakët me Projektin-Tuining të BE-së).
2.Pjesëmarrje në seminare dhe konferenca-në rast nevoje edhe sipas ftesës–
realizuar (pjesëmarrje në konferencën rajonale të MPN-së për Evropën
Juglindore në Ohër, pjesëmarrje e MPN-së në mbledhjet tematike të Këshillit të
Evropës në Talin dhe Baku, si dhe në takimin përfundimtar vjetor të shefave të
MPN-ve në Slloveni, pjesëmarrje në takimin trepalësh me ekipet e MPN-ve të
Shqipërisë dhe Sllovenisë dhe vizitë në burgun e Sllovenisë, si dhe
pjesëmarrje e Forumit të OPKAT-tit në Zhenevë organizuar nga APT,
pjesëmarrje në tryezën e rrumbullakët të UNHCR-së për të drejtat e azilantëve
dhe ngj.)
PËRFORËCIMI I KAPACITETEVE TË SEKSIONIT
1. Vizitë studimore e Ombudsmanit Spanjol (Projekti-Tuining i BE-së)
2. Vizita studimore e Ombudsmanit të Republikës së Polonisë (MOSP)
3. Vizita nga ekspertë të Avokatit të Popullit në suaza të Projektit –Tuining: numri i
vizitave-3(Projekti-Tuining i BE-së)
4. Trajnim i specializuar për të punësuarit në Seksionin (MOSP) – përkrahur nga
misioni i OSBE-së, u realizuan dy trajnime të specializuara me përfaqësues
të SRT-së vizitë në burg dhe vizitë në institucion psikiatrik.
Raporte të veçanta
Gjatë vitit 2011 u dërguan gjithsej 14 Raporte të veçanta, ndërkaq përgjigje u
pranuan nga 5 organe /institucione pranë të cilave është dërguar raporti (përgjigje
nga 4 stacione policore dhe një burg), si dhe 1 përgjigje nga Ministria e punëve të
brendshme sipas 4 raporteve të dërguara pranë stacioneve policore dhe 1
përgjigje nga Drejtoria për zbatimin e sanksioneve pranë Ministrisë për drejtësi
sipas 1 raporti të dërguar pranë Institucioneve ndëshkuese-korrektuese.
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