
 

Avokati i Popullit si Mekanizëm Nacional Parandalues (MPN), më datë 05.04.2012, 
realizoi vizitë në Entin Ndëshkues-Korrektues të llojit të hapur - Strugë (ENK Strugë). Vizita 
filloi në ora 10:45 dhe përfundoi në ora 15:15 (kohëzgjatja e përgjithshme 4 orë dhe 30 
minuta). 

Qëllimi i vizitës, në përputhje me Protokollin Fakultativ të Konventës Kundër Torturës 
dhe Trajtimeve tjera Brutale, Johumane, Nënçmuese ose Ndëshkuese, është identifikimi i 
rreziqeve me qëllim të pengimit të torturës ose formave tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, 
nënçmues ose ndëshkues. Në përgjithësi, vizita në ENK Strugë u realizua në bashkëpunim 
me drejtorinë dhe shërbimet e entit, me ç’rast ekipi i MPN-së realizoi këqyrje papengesë në 
të gjitha ambientet dhe objektet në këtë vend të privimit nga liria, si dhe kishte liri të plotë në 
përzgjedhjen e personave me të cilët zhvilloi bisedë pa prezencën e personave zyrtarë. 

Vizita e ENK Strugë u zbatua në disa hapa. Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional 
fillimisht vizitës bisedoi me zëvendësdrejtorin e Entit, ndërsa pastaj realizoi këqyrje në 
dhomën për kontrolle mjekësore dhe në ambientin e infermieres, dhomat e gjumit, në 
Repartin e Hapur dhe Gjysmë të Hapur, dhomën për trajtim të mbyllur (ekzekutim të masës 
disiplinore vendosje në dhomë izolimi), dhomën e Repartit të Pranimit, lokalet e përbashkëta 
hidrosanitare dhe dushet, shëtitoren për personat e dënuar, kuzhinë, mensën e personave 
të dënuar, ambientet e përbashkëta për qëndrim dhe rekreacion ditor të personave të 
dënuar etj. 
 

Gjatë vizitës u zhvillua bisedë me personat e privuar nga liria edhe atë me disa 
persona të dënuar në Repartin Gjysmë të Hapur dhe në Repartin e Hapur dhe me një 
person të dënuar të cilit i ishte shqiptuar masa vendosje në dhomë izolimi. Ekipi i MPN-së 
realizoi takim dhe bisedoi me më shumë të punësuar në ENK Strugë, si dhe këqyrje në disa 
kartonë shëndetësorë të personave të dënuar, në dosjet personale dhe profesionale me 
zgjedhje të rastit, si dhe në evidenca dhe libra të tjerë të cilët udhëhiqen për personat e 
dënuar. 
 

Asnjëri nga personat e dënuar nuk pat vërejtje në lidhje me sjelljen dhe trajtimin e 
strukturave udhëheqëse, Sektorin për Siguri dhe Sektorin për Risocializim. Asnjëri nga 
personat, me të cilët u zhvillua bisedë, nuk u ankua për torturë ose trajtim tjetër brutal, 
jonjerëzor ose nënçmues nga ana e personave zyrtarë të institucionit. 

Edhe pse në Repartin Gjysmë të Hapur dhe Repartin e Hapur nuk ekziston 
mbipopullim, ndërsa dhomat, me përjashtime të caktuara, janë të pajisura në mënyrë 
përkatëse, me orendi adekuate dhe higjienë në nivel të kënaqshëm, MPN-ja konstatoi se 
hidrosanitaret dhe dushet janë në gjendje jashtëzakonisht të keqe dhe urgjentisht nevojitet 
rinovimi i tyre. 

MPN-ja konstatoi se kushtet e qëndrimin në dhomën e izolimit janë joadekuate, në të 
ka lagështirë të madhe, nuk ka trup për ngrohje, nuk ekziston sistemi për thirrje/alarm, 
ndërsa nyja sanitare është në gjendje të papëlqyeshme dhe të keqe, ndërkohë që shprehu 
shqetësim edhe për mënyrën me të cilën zbatohet mbikëqyrja e drejtpërdrejt dhe e 
atypëratyshme mbi personat e vendosur në dhomë izolimi. 



MPN-ja kërkoi nga drejtoria e ENK të llojit të hapur Strugë ta përforcojë kontrollin dhe 
mbikëqyrjen mbi punën e personelit mjekësor, me theks të veçantë mbi kujdesin mjekësor të 
personave të cilët janë vendosur në dhomë izolimi. Gjithashtu, gjatë kontrollit mjekësor të 
personave të dënuar në ambient duhet të jetë prezentë vetëm personi i dënuar dhe 
personeli mjekësor, ndërsa të punësuarit e Sektorit për Siguri vetëm në situata të 
jashtëzakonshme. 

Në pjesën e evidencave, MPN-ja konstatoi se me rregull udhëhiqet evidenca amë 
dhe dosjet profesionale për personat e dënuar, ndërkaq sugjeroi se libri për procedura 
disiplinore duhet të udhëhiqet edhe më me rregull dhe me azhurnitet nga ana e shërbimeve 
të ENK Strugë. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, pas realizimit të kësaj vizite, hartoi raport të 
veçantë në të cilin u konstatuan gjendjet pozitive dhe negative dhe dha rekomandime 
përkatëse, të cilat iu dërguan Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve pranë Ministrisë së 
Drejtësisë dhe ENK të llojit të hapur Strugë me qëllim të shmangies së mangësive të 
identifikuara. 


