
 

 

Avokati i Popullit, si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN), më 30.10.2012, 31.10.2012 
dhe 01.11.2012 realizoi vizitë në Entin Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë”. Në ditën e parë 
vizita filloi në ora 09:30 dhe zgjati deri në ora 16:00, në ditën e dytë vizita filloi në ora 09:30 
dhe përfundoi në ora 15:20, ndërsa në ditën e tretë vizita filloi në ora 09:00 dhe zgjati deri në 
ora 17:10 (kohëzgjatja e përgjithshme: 20 orë dhe 30 minuta). Më datë 01.11.2012 MPN-ja e 
realizoi vizitën në shoqërim të bashkëpunëtorit të jashtëm-psikiatrit, në përputhje me 
Memorandumin për Bashkëpunim të nënshkruar ndërmjet Avokatit të Popullit të RM-së dhe 
Shoqatës së Psikiatërve të RM-së. 

MPN-ja realizoi vizitë të rregullt të paparalajmëruar në ENK “Idrizovë” në kuadër të 
mandatit dhe kompetencave të cilat parashikohen me Protokollin Fakultativ të Konventës 
Kundër Torturës dhe Trajtimeve tjera Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese ose Ndëshkuese 
dhe Ligjin për Avokatin e Popullit. Qëllimi i vizitës, në përputhje me Protokollin Fakultativ, 
është identifikimi i rreziqeve me qëllim të parandalimit të torturës ose trajtimeve tjera brutale, 
jonjerëzore, nënçmuese ose ndëshkuese. 

Vizita në ENK “Idrizovë” u realizua në disa hapa. Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional 
fillimisht realizoi takim me drejtorin e institucionit ndëshkues-korrektues, në të cilin mori 
pjesë udhëheqësi i Sektorit për Risocializim dhe përfaqësues të tjerë nga sektori i njëjtë dhe 
një përfaqësues i Sektorit për Sigurim. Pastaj, realizoi këqyrje të kapaciteteve të vendosjes, 
ambientet e tjera ndihmëse dhe hapësirat për shëtitje në ENK “Idrizovë”, realizoi këqyrje në 
ambulancë dhe stacionar dhe me zgjedhje të rastit u kontrolluan më shumë kartonë 
shëndetësore, dosje profesionale dhe evidenca të tjera, të cilat udhëhiqen në këtë 
institucion. Gjatë vizitës u zhvilluan biseda me persona të privuar nga liria edhe atë me 
numër më të madh të personave nga Reparti i Pranimit, Reparti i Mbyllur, Reparti Gjysmë i 
Mbyllur, Reparti i Femrave, Reparti i Shkollarëve, stacionari dhe Reparti për Persona të 
Moshuar dhe të Pamundur. MPN-ja zhvilloi bisedë me zëvendës udhëheqësin e Sektorit për 
Risocializim, me disa edukatorë nga reparte të ndryshëm, me zëvendës komandantin e ENK 
“Idrizovë”, mjekun i cili është i ngarkuar për qendrën e metadonit, psikiatrin dhe infermieren 
e cila gjatë vizitës ishte në turn. 

Vizita në ENK “Idrizovë” u realizua në bashkëpunim të plotë me drejtorinë dhe shërbimet e 
ENK “Idrizovë”, me ç’rast MPN-ja realizoi këqyrje papengesë në vendet e privimit nga liria, si 
dhe liri të plotë në përzgjedhjen e personave të privuar nga liria me të cilët zhvilloi bisedë.  

MPN-ja konstatoi se drejtori i Entit realizon takim dhe bisedë me personat e dënuar, me 
kërkesë të tyre, ndërkaq shpeshherë i viziton edhe kapacitetet e vendosjes. Në ENK 
“Idrizovë” në mënyrë të rregullt është theksuar Rendi i shtëpisë për personat e dënuar – i 
njëjti është vendosur në vend të theksuar në më tepër vende dhe është lehtësisht i arritshëm 
për personat e privuar nga liria, ndërsa ky Rend i ditës nuk është vendosur vetëm në 
Repartin e Pranimit, me çka vështirësohet e drejta e informimit të personave të dënuar për të 
drejtat, obligimet dhe favoret e tyre të cilat përcaktohen me të njëjtin. 

MPN-ja konstatoi se është rinovuar krahu i pestë i Repartit të Mbyllur, ndërkaq nga këqyrja 
realizuar në krahun e nëntë të Repartit të Mbyllur konstatoi se respektohen standardet 



vendase për vendosjen e personave të dënuar, si dhe standardet e përcaktuara 
ndërkombëtare, me çka sigurohet minimumi prej 4m2 sipërfaqe për një person të dënuar. 

Personat e dënuar nga të gjitha repartet pohuan se u mundësohet papengesë e drejta e 
shëtitjeve prej dy orësh, në përputhje me LES, e cila realizohet në hapësirë të gjerë, të 
mbuluar me bar dhe në të cilën mund të përfshihen aktivitetet sportive dhe rekreative. 

Personat e dënuar, të cilëve u shqiptohet dënimi disiplinor me izolim, kontrollohen sipas 
rregullit nga mjeku, me qëllim të përcaktimit të gjendjes së tyre shëndetësore. Këta persona 
për çdo ditë vizitohen nga mjekut, ndërkohë që kjo regjistrohet në më shumë evidenca. 
Kartonët mjekësorë ruhen në mënyrë të besueshme dhe në to ka qasje vetëm shërbimi 
mjekësor, ndërsa në suaza të ambulancës gjendet edhe qendra e posaçme e metadonit ku 
ndahet terapia e metadonit. 

MPN-ja konstatoi edhe gjendje të caktuara negative, kështu që në ENK “Idrizovë”, 
përkatësisht në pjesën më të madhe të reparteve ekziston mbipopullim, me çka në mënyrë 
të konsiderueshme tejkalohet maksimumi i përcaktuar dhe kapacitetet reale ekzistuese për 
vendosjen e personave të privuar nga liria. Gjendja e këtillë ka të bëjë sidomos me 
sipërfaqen e ambienteve dhe mënyrën e vendosjes në Repartin e Pranimit, Repartin 
Shkollor (Shkollarëve), Repartin për të Moshuar dhe Persona të Pamundur. MPN-ja, në më 
tepër reparte, konstatoi gjendje të keqe higjienike me prezencë të insekteve nëpër dhoma 
(brumbuj dhe kandrra). 

Stacionari në ENK “Idrizovë” është tërësisht i amortizuar, nëpër dhoma në masë të madhe 
ka lagështirë, nuk ka ngrohje nëpër dhoma, dushet janë pjesërisht të prishur dhe të 
papërdorshëm, ndërsa në këtë repart nuk janë vendosur vetëm personat të cilët kanë nevojë 
për kujdes mjekësor dhe mjekim, por pjesa më e madhe e tyre janë përdorues të terapisë së 
metadonit. 

Në Repartin e Hapur, MPN-ja vërejti se dy dhoma për vendosje kolektive, të cilat nuk i 
përmbushin standardet, së këtejmi vendosja në to është skajshëm jonjerëzore dhe 
nënçmuese. Në të gjitha dhomat u konstatua se personat nuk kanë dyshekë, nëpër shtroje u 
vërejtën insekte, një pjesë e dritareve ishin të thyer, ndërsa nëpër dhoma nuk kishte trupa 
ngrohës. MPN-ja për gjendjen e hasur në këto dy ambiente e informoi menjëherë Drejtorinë 
për Ekzekutimin e Sanksioneve (DES) duke rekomanduar që ambientet e njëjta të mbyllen 
dhe të rinovohen. Më datë 03.12.2012, pas monitorimit të zbatuar inspektues-profesional të 
jashtëzakonshëm, drejtori i DES-it nxori urdhrin që të njëjtët të mbyllen dhe të hartohet plan 
për rinovimin dhe riparimin e tyre urgjent. 

Dhomat e izolimit nuk i përmbushin plotësisht standardet vendase dhe ato ndërkombëtare. 
MPN-ja konstatoi se të njëjtat nuk kanë qasje të drejtpërdrejt në ndriçim natyror, nuk ka të 
instaluar trupa për ngrohje, ndërsa gjatë kohës së vizitës temperatura në dhomat e izolimit 
ishte nën standardin e dëshiruar. MPN-ja konstatoi se të njëjtat nuk mirëmbahen në nivelin e 
kënaqshëm, ndërkaq në disa dhoma për izolim hidrosanitaret nuk ishin në funksion, pra ishin 
të papërdorshëm. 

ENK “Idrizovë” nuk ka numër të mjaftueshëm të të punësuarve në Sektorin për Sigurim 
(mesatarisht 1 gardian për 25 persona të dënuar), Sektorin për Risocializim dhe Sektorin për 
Mbrojtje Sociale. 



MPN-ja pranoi një numër të konsiderueshëm të ankesave për korrupsion në mesin e të 
dënuarve, si dhe për korrupsionin e të punësuarve në ENK “Idrizovë”, ndërkaq si posaçërisht 
shqetësuese e potencoi gjendjen e kushteve të vendosjes skajshëm poshtëruese dhe 
jonjerëzore të personave me invaliditet, si dhe përdoruesve të mjeteve narkotike dhe rasteve 
sociale, përkatësisht vendosjen e tyre në kushte tejet të këqija. Gjatë vendosjes së 
personave me invaliditet, MPN-ja kërkoi të respektohet parimi i “përshtatjes së arsyeshme”, 
e që nënkupton modifikim dhe përshtatje përkatëse duke mos shkaktuar ngarkesë 
joproporcionale dhe joadekuate, nëse është e nevojshme në raste të caktuara, në mënyrë 
që t’u sigurohet personave me invaliditet t’i gëzojnë ose realizojnë të drejtat dhe liritë 
elementare të njeriut mbi baza të njëjta me të tjerët. MPN-ja vuri në pah edhe “privilegjimin” 
e një pjese të personave të dënuar të cilët, jo vetëm përmes shfrytëzimit të favoreve, por 
edhe përmes mundësimit të kushteve më të mira, vihen në pozitë më të mirë në krahasim 
me personat e tjerë të dënuar. 

Edhe pse një numër i madh i personave të dënuar potencoi se sjellja e shërbimeve është 
korrekte dhe njerëzore, megjithatë disa të dënuar (të repartit për pranim, të mbyllur, dhe atë 
të grave) u ankuan se shërbimi për sigurim, ka vepruar ndaj tyre në mënyrë joadekuate, 
përkatësisht është përdorur forca dhe me to është vepruar në mënyrë jonjerëzore dhe/ose 
nënçmuese. Një pjesë e personave të dënuar u ankuan edhe për dhunë midis popullatës së 
dënuar, si dhe kërcënime dhe ekzistim të frikës për sigurinë personale. 

MPN-ja mori një numër të madh të ankesave të cilat kishin të bënin me mbrojtjen 
shëndetësore dhe konstatoi se qasja deri tek mjeku edhe më tej realizohet përmes 
paraqitjes së kërkesës pranë shërbimit për sigurim, ndërkaq nuk janë vendosur sëndukë për 
kontrolle mjekësore e që është përcaktuar si obligim me nenin 42 të Rendit të shtëpisë për 
personat e dënuar të cilët e vuajnë dënimin me burgim në ENK. Nga këqyrja në kartonët 
shëndetësor, MPN-ja konstatoi se personat, tek të cilët sektori shëndetësor kishte 
konstatuar predispozita ndaj qëllimeve suicidiale dhe çrregullime disociale shqiptohej masa 
e vendosjes në izolim, gjë të cilën e konsideron si veprim joadekuat. 

MPN-ja nuk pajtohet me praktikën që në më shumë reparte të ENK “Idrizovë” të vendosen 
persona me probleme psikike. Në pjesën e vendosjes së personave me çrregullime psikike, 
në reparte të ndryshme të ENK “Idrizovë”, MPN-ja e përkujton DES-in se Rregullat 
Europiane të Burgut parashikojnë: “për personat e dënuar të cilët vuajnë nga çrregullime 
psikike ose abnormalitete duhet të ekzistojnë ente të veçantë të specializuar ose reparte nën 
kontrollin mjekësor për monitorim dhe mjekim, ndërkohë që vëmendje e veçantë duhet t’i 
përkushtohet parandalimit të vetëvrasjeve.”1 Njëkohësisht, Rekomandimi Rec (98)73 i 
Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës kërkon: “të burgosurit, të cilët vuajnë nga 
çrregullime të rënda psikike të vendosen dhe të kurohen në repartin spitalor, i cili është i 
pajisur në mënyrë adekuate dhe në të cilin janë të punësuar kuadro të trajnuar në mënyrë 
përkatëse.”  

                                                           
1 Pika 47.1 nga Rregullat Evropiane të Burgut 



MPN-ja konstatoi se në numrin më të madh të reparteve nuk funksionojnë kabinat telefonike, 
me çka vështirësohet realizimi i të drejtës së kontaktit me botën jashtë burgut.2 Në ENK 
“Idrizovë” nuk ka akt të veçantë (rregullore) për mënyrën e kryerjes së video-monitorimit. 

Si rezultat i vizitës së realizuar Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional hartoi 
raport të veçantë, në të cilin i konstatoi gjendjet pozitive dhe negative dhe dha rekomandime 
përkatëse, të cilat ia drejtoi Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve pranë Ministrisë së 
Drejtësisë dhe pranë Entit Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë” me qëllim të shmangies së 
mangësive të identifikuara. 

                                                           
2 MPN u informua nga drejtori, si dhe nga persona të tjerë udhëheqës se drejtoria disa herë ka reaguar tek 
operatori telefonik duke kërkuar që ky problem të tejkalohet sa më shpejtë. 

 


