
 

 

Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN) më datë 01.10.2012 realizoi vizitë në Burgun 
Prilep, e cila filloi në ora 09:30 dhe përfundoi në ora 16:30 (kohëzgjatja e përgjithshme 7 
orë). Qëllimi i kësaj vizite, në përputhje me Protokollin Fakultativ ndaj Konventës kundër 
Torturës dhe Trajtimeve tjera Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese ose Ndëshkuese është 
identifikimi i rreziqeve me qëllim të parandalimit të torturës ose llojeve tjera të trajtimeve 
brutale, jonjerëzore, nënçmuese ose ndëshkuese. 

Vizita e burgut u realizua në disa hapa. Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, në fillim të 
vizitës, bisedoi me drejtorin e burgut, ndërsa më pas zbatoi inspektim në Repartin e 
paraburgimit, dhomat e izolimit, Repartin e pranimit, Repartin e mbyllur të burgut, Repartin 
gjysmë të hapur dhe të hapur, dhomën për takime me avokatë, nyjat sanitare në të gjitha 
repartet e pjesës së burgimit dhe të paraburgimit të burgut, ambulancë, kuzhinë me trapezari 
dhe ambiente të tjera. Ekipi i MPN-së realizoi takim dhe bisedë me disa të punësuar të 
Sektorit për sigurim dhe me të punësuar të Sektorit për risocializim, si dhe me mjekun e 
punësuar në Burgun Prilep. Gjatë vizitës së burgut, MPN-ja zbatoi këqyrje në disa evidenca 
mjekësore të personave të dënuar dhe të paraburgosur, këqyrje në evidencën amë, dosje 
personale dhe profesionale me zgjedhje të rastit, si dhe në evidenca dhe libra të tjerë të cilët 
udhëhiqen për personat e dënuar dhe të paraburgosur. 

Vizita në Burgun Prilep u realizua në bashkëpunim të plotë me drejtorinë dhe shërbimet e 
burgut, me ç’rast ekipi i MPN-së realizoi këqyrje papengesë në të gjitha vendet e privimit nga 
liria, si dhe pat liri të plotë në përzgjedhjen e personave me të cilët zhvilloi bisedë. 

Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional konstatoi se në Repartin e 
paraburgimit ekziston mbipopullim i pjesshëm, më saktësisht në të gjitha dhomat nuk 
respektohen standardet e nevojshme minimale ndërkombëtare dhe rekomandimet që kanë 
të bëjnë me sipërfaqen prej më së paku 4m2 për person. Personat nuk kanë qasje të 
drejtpërdrejt në ndriçimin natyror, muret nuk janë të bojatisur, ndërsa nëpër dhoma nuk ka 
dollapë të veçantë për ruajtjen e sendeve personale. Në çdo dhomë të paraburgimit ka trupa 
për ngrohje dhe sipas rregullit është vendosur rendi i shtëpisë. Toaletet nuk janë plotësisht 
të ndarë nga kapacitetet e vendosjes në ambientin e paraburgimit. Në Repartin e 
paraburgimit është vendosur sënduk për denoncimin e korrupsionit dhe parashtresa nga ana 
e personave të paraburgosur, ndërsa njëkohësisht nëpër dhoma është vendosur edhe orari i 
aktiviteteve ditore. 
 

MPN, nga bisedat me personat e dënuar dhe me mjekun, konstatoi se në Burgun Prilep, 
shërbimi shëndetësor vepron në përputhje me ligjin, në pjesën e obligimeve për mbrojtje të 
përforcuar shëndetësore të personave të cilët vuajnë dënimin disiplinor referim në dhomën e 
izolimit. Si gjendje negative është se kartonët shëndetësor ruhen në raft në dhomën e 
ambulancës sepse në të njëjtën nuk ka dollap përkatëse për ruajtjen e kartonëve. Në këtë 
mënyrë vihet në pikëpyetje konfidencialiteti i të dhënave të cilat i përmbajnë, si dhe rrethi i 



personave të cilëve u mundësohet qasja në kartonë. Njëkohësisht, gjatë transferimit të 
personave të dënuar nga INK të tjerë në Burgun Prilet nuk dërgohet dokumentacioni 
shoqërues mjekësor nga institucioni nga i cili transferohet personi. 

Gjatë këqyrjes u konstatua se në ambientet në të cilët vuhet dënimi me izolim, temperatura 
dhe lagështia e ajrit janë në nivel të kënaqshëm, ndërkaq kanë edhe sistem për alarm/thirrje 
i cili funksionon. Reparti i hapur dhe gjysmë i hapur i plotësojnë standardet ndërkombëtare 
dhe vendase për vendosje të personave të privuar nga liria. Në përbërje të Repartit të 
mbyllur gjendet një pjesë e vogël e hapur/shëtitore, me çka personave të vendosur në këtë 
Repart u mundësohet qëndrim më i gjatë ditës në ambient të hapur. Ambienti për vizita nuk i 
përmbush parakushtet materiale dhe duhet të pajiset në mënyrë më adekuate, si dhe aty të 
mos ruhen sendet e pjesëtarëve të Sektorit për Sigurim. 

MPN gjatë vizitës në Repartin e pranimit hasi kategori të ndryshme të personave të dënuar: 
persona të sapo pranuar dhe persona të dënuar, të transferuar për shkaqe sigurie nga INK 
të tjerë, me ç’rast përbërja e personave në këtë repart mund të çojë në përhapjen e infektimit 
kriminogjen. 

Nga biseda me autoritetet e drejtorisë dhe shërbimet, MPN konstatoi se burgu ka në 
dispozicion numër të vogël të personave të punësuar, sidomos në Sektorin për risocializim, 
ndërsa në pjesën e mbrojtjes shëndetësore nuk ka të punësuar infermiere ose teknik, të cilët 
do të ishin të angazhuar për ndarjen e terapisë. 

Në pjesën e realizimit të të drejtave, MPN-ja konstatoi se në Burgun Prilep nuk zbatohet 
procesi arsimor, i cili në përputhje me Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve duhet të 
organizohet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, ndërkohë që nuk ekziston angazhim 
adekuat me punë i personave të Repartit të mbyllur, gjë që ndikon negativisht ose e 
pamundëson procesin e risocializimit tek kjo kategori e personave të dënuar. 

Gjatë bisedës me personat e privuar nga liria, MPN-ja pranoi ankesa për keqtrajtim fizik të 
personit të dënuar nga ana e Shërbimit për sigurim, me ç’rast deklarata e personit ishte e 
evidentuar në ditarin e ambulancës dhe në kartonin shëndetësor të personit të dënuar. 
Personat e paraburgosur dhe të dënuar nuk shprehën ankesa në lidhje me mbrojtjen 
shëndetësore, njëkohësisht MPN-ja konstatoi se mbrojtjen shëndetësore të tyre mjeku e 
realizon në përputhje me Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve, përkatësisht kartonët 
shëndetësore udhëhiqen me rregull, në to evidentohen të gjitha kontrollet dhe terapia e 
përshkruar, si dhe raportimet/deklaratat e personave të dënuar për mënyrën në të cilën i 
kanë marrë lëndimet e caktuara. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, pas realizimit të kësaj vizite, hartoi raport të veçantë në të 
cilin i konstatoi gjendjet, me ç’rast drejtoi rekomandime përkatëse pranë Drejtorisë për 
Ekzekutimin e Sanksioneve pranë Ministrisë së Drejtësisë dhe pranë Burgut Prilep me qëllim 
të eliminimit të mangësive dhe rreziqeve. 


