
 

 Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN) më datën 22 dhe 23.05.2012 
realizoi vizitë në Entin Ndëshkues-Përmirësues-Shtip. Vizita ditën e parë filloi në ora 09:30 dhe zgjati deri 
në ora 16:30 minuta, ndërsa ditën e dytë vizita filloi nëora 10:30 dhe mbaroi në orën 15:00 (kohëzgjatje 
e përgjithshme: 11 orë dhe 30 minuta). 

Qëllimi i vizitës konform Protokollit Fakultativ të Konventës Kundër Torturës dhe Trajtimeve 
tjera Brutale, Johumane, Nënçmuese ose Ndëshkuese është identifikimi i rreziqeve për ta parandaluar 
torturën ose llojet tjera të veprimeve brutale, jonjerëzore, nënçmuese ose ndëshkuese. Vizita e plotë e 
ENP-Shtip u realizua nëbashkëpunim me drejtorinëdhe shërbimet e burgut, me çrast ekipi i MPN-së bëri 
inspektim të papenguar në të gjitha ambientet  dhe objektet  në këtë vend të privimit nga liria, 
gjithashtu pati liri të plotë për zgjedhjen e personave të privuar nga liria me të cilët realizoi bisedë pa 
praninë e personave zyrtar. 

Vizita e ENP-Shtip u realizua në disa hapa. Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional në fillim të 
vizitës realizoi takim me drejtorin e Entit ndëshkues-përmirësues në të cilin morën pjesë edhe 
komandanti i sektorit për sigurim, si dhe udhëheqësi i sektorit për resocializimit, ndërkaq, mëpas realizoi 
inspektim në kapacitetet strehuese, ambientet tjera në ENP-Shtip, bëri inspektim në ambulancën me 
çrast sipas zgjedhjes së rastësishme u kontrolluan një numër i madh i dosjeve (kartonëve) shëndetësore, 
inspektim në disa dosje profesionale, si dhe në evidencën e mbetur e cila udhëhiqet në këtë ent. 

Gjatë vizitës u realizuan biseda me persona të privuar nga liria edhe atë me një numër më të 
madh të Repartit tëMbyllur dhe Repartit Gjysmë të Hapur, si dhe bisedë me të gjithë personat e 
vendosur në Repartin për pranim. Ekipi i MPN-së realizoi takim dhe bisedë me udhëheqësin e sektorit 
për resocializim, me komandantin e ENP-Shtip, si dhe me mjekun dhe teknikun medicinal të cilët ishin 
prezent gjatë vizitës. 

Nga ana e personave të dënuar në ENP-Shtip, në përgjithsi nuk kishte ankesa për maltretime 
fizike ose veprime jonjerëzore, me përjashtim të një rasti ku personi u ankua nga dhuna fizike e ushtruar 
nga përfaqësues i sektorit për sigurim gjatë kohës kur  vuante dënimin masë disiplinore-dërgim në 
dhomë izolimi. MPN pranoi ankesa edhe për ekzistimin e dhunës ndërmjet personave të dënuar-disa 
persona  në repartin e mbyllur shprehën brengosje për sigurinë e tyre dhe kërkuan që të ndërmerren 
masa plotësuese për mbrojtjen e tyre në këtë Ent ndëshkimor- përmirësues. Disa nga personat e privuar 
nga liria u ankuan edhe për mënyrën e zbatimit të bastisjes së dhomave nga ana e sektorit për sigurim. 

U konstatua se enti ka prezantuar rendin ditor dhe orarin e aktiviteteve ditore në mënyrë të 
drejtë dhe se deri te i njëjti qasjaështë e lehtë dhe se është i vendosur për këqyrje pranë personave të 
privuar nga liria. MPN u informua se në ENP-Shtip nuk ka numër të mjaftueshëm të të punësuarve në 
sektorin për sigurim dhe resocializim për çka MPN konsideron se mund të ndikojë negativisht ndaj 
marrëdhënieve ndërmjet të punësuarve dhe personave të dënuar, saktësisht punësimi i pamjaftueshëm 
të rezultojë me shkallë të lartë të stresit tek të punësuarit dhe t’i zmadhojë tensionet me personat e 
privuar nga liria. 



Në ENP-Shtip ekziston ambienti i veçant për bastisje të personave i cili gjendet pranë portës 
kryesore për hyrje në ent, ndërsa bastisja realizohet nga personi i gjinisë së njëjtë, në mënyrë konform 
standardeve vendase dhe ndërkombëtare të cilat kërkojnë respektimin e dinjitetit njerëzor. Sektori  për 
sigurim i ruan mjetet për detyrim në ambient të veçant, të mbyllur konform rekomandimeve të 
pranuara nga Komiteti për parandalimin e torturës  pranë Këshillit të Evropës. 

 MPN konstatoi se ENP-Shtip shfrytëzon dy ambiente për ndarrjen e personave si mjet për 
detyrim dhe vuajtjen e dënimit masë disiplinore-dërgim në dhomë izolimi, në të cilat vendosja e 
personave është nëkushte tejet nënçmuese dhe degraduese, ndërkaq, për çka paraprakisht ka pranuar 
sugjerim që të njëjtat mos t’i shfrytëzojnë. MPN konstatoi se në asnjërin nga kapacitetet  strehuese 
(Reparti iMbyllur dhe iHapur/Gjysmë iHapur) nuk janë plotësuar standardet minimale për madhësinë e 
ambientit, llogaritur për person të privuar nga liria, ndërsa një pjesë e ambienteve nuk i plotësonin 
standardet sa i përket lagështisë, ndriçimit dhe ajrosjes. 

MPN-ja konstatoi gjendje brengosëse me tualetet ku higjiena është në nivel të ulët, një numër i 
lavamanëve ishin të bllokuar dhe të papërdorshëm, ndërsa qasja deri te dushi në repartin gjysmë të 
hapur është e kufizuar për shkak të numrit të vogël të dusheve të cilët nuk janë në gjendje të mirë.  

Shëtitoret nuk kanë pjesë të veçanta të mbuluara, të cilat do të shfrytëzoheshin edhe gjatë 
kushteve të këqia klimatike, ndërkaq, në shëtitoret për personat e dënuar në seksionin për pranim 
mungojnë banka dhe sende tjera për pushim. 

ENP-Shtip ka në dispozicion ambulancën bashkohore e cila ka aparatet e nevojshme për kontroll 
të përgjithshëm (duke përfshirë edhe EKG-aparatin), si dhe ordinancën bashkëkohore stomatologjike, 
ndërkaq, në këtë ent  në sektorin shëndetësor janë të punësuar 6 persona me çka në tërësi është 
mundësuar qasja deri te kujdesi mjeksor ( ekzistojnë dy ekipe në të cilat bëjnë pjesë një mjek dhe një 
teknik medicinal të cilët punojnë në dy ndrime). MPN gjatë inspektimit vërejti dosarë (kartonë)bosh,  
shëndetësor të pa plotësuar në pjesën e kontrollit fillestar gjatë pranimit në burg, si dhe dosarë 
shëndetësorë të personave të dënuar të cilët janë zhvendosur nga tjera ENP, por,  pa dokumentacion 
shoqëruesmedicinal nga enti nga i cili është zhvendosur personi. Sipas dokumentacionit shëndetësor në 
ENP-Shtip ka persona të cilët janë të sëmurë nga diabeti, holesterina e lartë ose hepatiti, por për ta 
mjeku nuk kishte caktuar rexhim të veçantë për ushqim. Gjatë vizitës u konstatua se në ENP-Shtip  janë 
vendosur kuti postale në të cilat personat e dënuar mund të paraqesin kërkesa për kontrollë mjeksore 
dhe në këtë mënyrë është realizuar obligimi i përcaktuar në Rendin e ri shtëpiak. 

Në ENP-Shtip nuk realizohet procesi arsimor i cili konform Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve 
duhet të organizohet nga ana e Ministrisë për arsim dhe shkencë. Ky ent ka njësi të veçant ekonomike 
dhe disa punëtori në përbërje të burgut, mirëpo, për punë janë angazhuar vetëm personat me trajtim 
gjysmë të hapur dhe të hapur, ndërsa për personat e vendosur në repartin e mbyllur nuk ekzistojnë 
mundësi për angazhimin e tyre për punë. Gjatë kontrollit u konstatua se me rregull udhëhiqet evidenca 
amë për persona të dënuar në të cilën janë përfshirë të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me  
dënimin e shqiptuar, si dhe të dhënat themelore për personat e dënuar. ENP-Shtip udhëheq edhe 
evidencë elektronike për transferimine personave, me regull udhëhiqen dosjet profesionale për 
personat  e dënuar, si dhe libri për dënime të shqiptuara disiplinore. 

Si reziultat i vizitës së realizuar Mekanizmi Nacional Parandalues hartoi raportin e veçantë në të 
cilin i konstatoi gjendjet pozitive dhe negative dhe bashk me rekomandimet përkatëse të njëjtin e dërgoi 
pranë Drejtorisë për ekzekutimin e sanksioneve pranë Ministrisë për Drejtësi dhe pranë ENP-Shtip me 
qëllim të eliminimit të mangësive të identifikuara. 


