
 

Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (AP si MPN), më datë 18.10.2012, 
realizoi vizitë në Institucionin Ndëshkues-Korrektues të llojit gjysmë të hapur – Burgun 
Manastir. Vizita filloi në ora 10:30 dhe zgjati deri në ora 16:50 (kohëzgjatja e përgjithshme: 6 
orë dhe 20 minuta). 

MPN realizoi vizitë të rregullt të paparalajmëruar në Burgun Manastir, në kuadër të 
mandatit dhe kompetencave të cilat rrjedhin nga Protokolli Fakultativ ndaj Konventës Kundër 
Torturës dhe Trajtimeve tjera Brutale, Johumane, Nënçmuese ose Ndëshkuese dhe Ligji për 
Avokatin e Popullit. Vizita në Burgun Tetovë u realizua në bashkëpunim të plotë me 
drejtorinë dhe shërbimet, me ç’rast ekipi i MPN-së realizoi inspektim papengesë në vendet e 
privimit nga liria, si dhe pat liri të plotë gjatë përzgjedhjes së personave me të cilët zhvilloi 
bisedë. 

Vizita në Burgun Manastir u zbatua në disa hapa. Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, 
fillimisht realizoi takim me drejtorin e Institucionit Ndëshkues-Korrektues, ndërsa më pas bëri 
inspektim në kapacitetet e vendosjes në pjesën e paraburgimit dhe të burgut, zhvilloi biseda 
në grupe dhe individuale me personat e paraburgosur dhe të dënuar sipas zgjedhjes së tij, 
zbatoi inspektim në ambientet e tjera të përbashkëta dhe ndihmëse dhe në hapësirën për 
shëtitje në ambient të hapur, bëri këqyrje në ambulancë, ndërsa me zgjedhje të rastit u 
kontrolluan disa kartonë shëndetësorë, dosje profesionale dhe evidenca të tjera, të cilat 
mbahen në këtë institucion. AP si MPN zhvilloi bisedë edhe me personat e punësuar në 
Sektorin e Sigurimit, me mjekun e mjekësisë së përgjithshme, disa instruktorë dhe një 
psikolog-edukator. Në fund të vizitës, ekipi i MPN-së ia paraqiti drejtorit të Burgut Manastir 
pikëpamjet dhe sugjerimet e tij fillestare. 

Personat e dënuar dhe të paraburgosur, me të cilët MPN-ja zhvilloi bisedë, nuk patën 
ankesa në kontekst të keqtrajtimit fizik ose trajtimit dhe sjelljes jonjerëzore nga ana e Sektori 
për Sigurim dhe vlerësonin se ky Sektor ka sjellje korrekte ndaj tyre. Në Institucion ishte 
theksuar me rregull rendi i shtëpisë për personat e dënuar – i njëjti ishte vendosur në më 
tepër vende dhe ishte lehtësisht i arritshëm për personat e privuar nga liria.  

Në këtë institucion janë angazhuar me punë rreth 45% e personave të dënuar, gjë të cilën 
MPN-ja e konsideron ndërmarrje pozitive e cila ndikon në realizimin e suksesshëm të 
procesit të risocializimit të personave të dënuar, gjithashtu, MPN-ja konstaton se evidenca 
profesionale për personat e dënuar mbahet me rregull. 

MPN-ja konstatoi se vendosja në dhomat e repartit të burgut është në përputhje me 
dispozitat e LES, ndërkohë që respektohet edhe sipërfaqja konform rekomandimeve të 
Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës (KPT). Të gjithë personat e Repartit të të 
dënuarve dhe të paraburgosurve në këtë burg kanë krevate personale, por pjesa më e 
madhe e dyshekëve janë të vjetër dhe të amortizuar, ndërsa disa prej tyre, në vend të 
dyshekëve, kanë sfungjerë të improvizuar. 

Asnjë person, me të cilët MPN zhvilloi bisedë nuk u ankua për cilësinë e shërbimeve 
shëndetësore të cilat i pranojnë në burg. Kartonët e shëndetësisë dhe medikamentet ruhen 
të mbyllur me çelës në dhomën e infermieres, me çka reduktohet abuzimi i mundshëm i tyre 
dhe njëherësh sigurohet konfidencialiteti i të dhënave që i përmbajnë dosjet shëndetësore. 



MPN-ja konstatoi edhe disa gjendje negative, me ç’rast në Repartin e paraburgimit nuk 
respektohen standardet minimale ndërkombëtare dhe rekomandimet që kanë të bëjnë me 
sipërfaqen e ambientit, personat nuk kanë qasje të drejtpërdrejt në ndriçimin natyror, 
ekziston lagështirë e tepërt, ndërsa në ambiente nuk ka të instaluar trupa për ngrohje. 
Dhomat e izolimit nuk i përmbushin standardet e dëshiruara ndërkombëtare, sa i përket 
madhësisë, ngrohjes dhe ventilimit të ambientit. Në njërën nga dhomat e izolimit, MPN-ja 
hasi në objekte për të cilat konsideron se paraqesin rrezik dhe mund të keqpërdoren, 
prandaj kërkoi largimin e tyre. 

Personat e vendosur në Repartin e paraburgimit, Repartin e pranimit dhe Repartin e mbyllur 
kanë hapësirë tejet të kufizuar të lëvizjes – pjesën më të madhe të ditës (madje edhe nga 
22 orë) e kalojnë në ambientet e mbyllur ku edhe flenë gjumë. 

Të dyja dhomat e Repartit të pranimit dhe Repartit të mbyllur janë nën video monitorim të 
përhershëm, ndërkaq, nga inspektimi MPN-ja konstatoi se kamerat kryejnë monitorim direkt 
edhe mbi krevatet ku flenë personat, me çka ata privohen nga e drejta e tyre për privatësi. 
Sistemi për alarm (zilja elektronike ose interfoni) në pjesën më të madhe të ambienteve të 
Repartit të paraburgimit, si dhe të Repartit të pranimit dhe Repartit të të mbyllur ishte i 
prishur. 

MPN-ja u njoftua se kontrolli i parë mjekësor i personave të sapo paraburgosur ose të 
dënuar zbatohet në prezencën e Sektorit për Sigurim, gjë që është në kundërshtim me 
dispozitat e rendit të shtëpisë. 

MPN-ja e vlerëson si nënçmuese mënyrën e shpërndarjes dhe konsumimit të ushqimit të 
personave të paraburgosur – të njëjtët nuk kanë në dispozicion trapezari të posaçme, por të 
gjitha racionet i konsumojnë nëpër ambientet e paraburgimit duke shfrytëzuar një tavolinë të 
vogël hekuri. 

Pjesa më e madhe e ankesave të personave të privuar nga liria kishte të bënte me sasinë 
dhe cilësinë e racioneve. Libri për kontrollin e ushqimit nuk mbahej me rregull, ndërkaq për 
herë të fundit, përkatësisht në muajin gusht të vitit 2012, kontrollori e ka kontrolluar 
kualitetin dhe është nënshkruar në libër. MPN-ja shprehu shqetësim në lidhje me 
mbikëqyrjen e cilësisë së ushqimit. 

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, 
ndërkaq drejtoi rekomandime përkatëse pranë Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve 
pranë Ministrisë së Drejtësisë dhe pranë INK Burgut Manastir me qëllim të shmangies së 
mangësive të identifikuara. 


