
 

 
Avokati i Popullit si Mekanizëm Nacional Parandalues (MPN), më datë 03.05.2012, 

realizoi vizitë të rregullt të paparalajmëruar në Institucionin Ndëshkues-Korrektues të llojit 
gjysmë të hapur – Burgun Tetovë. Vizita filloi në ora 08:50 dhe përfundoi në ora 16:00 
(kohëzgjatja e përgjithshme 7 orë dhe 10 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. Vizita në Burgun Tetovë u realizua në bashkëpunim të plotë me 
drejtorinë dhe shërbimet e institucionit, 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. 

Gjatë vizitës u zhvillua bisedë me personat e privuar nga liria edhe atë biseda 
grupore me disa persona të dënuar në Repartin e Pranimit, Gjysmë të Hapur dhe Repartin e 
Hapur, me një person të cilit i ishte shqiptuar masa disiplinore vendosje në dhomë izolimi, si 
dhe me disa persona të cilëve u ishte shqiptuar masa paraburgim. Ekipi i MPN-së realizoi 
takim me më shumë të punësuar në Sektorin për Sigurim dhe me të punësuarit në 
Evidencën amë dhe Sektorin për Risocializim, si dhe me infermieren përgjegjëse për 
mbrojtjen shëndetësore të personave të dënuar, ndërkaq gjatë kohës së vizitës së MPN-së, 
mjeku nuk ishte i pranishëm në burg dhe me të njëjtin nuk u zhvillua bisedë. 
 

Gjatë vizitës së Burgut Tetovë, NPM-ja realizoi këqyrje në disa dosje mjekësore të 
personave të dënuar dhe të paraburgosur, këqyrje në evidencën amë, dosjet personale dhe 
profesionale sipas zgjedhjes së rastit, si dhe evidenca dhe libra të tjerë të cilët udhëhiqen 
për personat e privuar nga liria.  
 

Asnjëri nga personat e dënuar nuk pat vërejtje në lidhje me sjelljen dhe trajtimin e 
strukturave udhëheqëse dhe Sektorin për Sigurim. Personat të cilët vuajnë masën e 
paraburgimit u ankuan për sjellje jokorrekte dhe kërcënime verbale nga disa të punësuar në 
shërbimin e sigurisë, si dhe për mënyrën me të cilën zbatohet kontrolli i dhomave, me këtë 
rast pa u mbajtur llogari për sendet personale të personave. 

Personat e vendosur në Repartin e Pranimit, si dhe personat të cilët vuajnë masën e 
paraburgimit, pjesën më të madhe të ditës (madje edhe nga 22 orë) e kalojnë të mbyllur 
nëpër dhomat e tyre, pa u përfshirë në aktivitete ditore-rekreative dhe produktive.  

Kapacitetet e vendosjes në Repartin e Pranimit nuk i përmbushin standardet 
minimale për vendosjen e personave të privuar nga liria sa i përket madhësisë. Në Repartin 
Gjysmë të Hapur/të Hapur ekziston mbipopullim, ndërkohë që ekziston edhe lagështirë e 
madhe në pjesë të caktuara të dhomave të gjumit. Në Repartin Gjysmë të Hapur/të Hapur 
dhomat janë të pajisura në mënyrë adekuate dhe higjiena është në nivel të kënaqshëm, 
ndërsa hidrosanitaret mirëmbahen në nivel të kënaqshëm. Në Repartin e Paraburgimit 
gjithashtu ekziston mbipopullim, ndërsa personat nuk kanë qasje të drejtpërdrejt në dritë 
natyrore, ekziston lagështirë e tepërt, si dhe nuk janë instaluar në të gjitha ambientet 
sisteme për thirrje (zile alarmi). 

 



Mbrojtja shëndetësore në Burgun Tetovë realizohet në vazhdimësi dhe papengesë 
përmes punësimit të përhershëm të infermieres, ndërsa në momentin e vizitës në Burg nuk 
kishte të punësuar mjek me marrëveshje të përhershme për punësim, por të angazhuar me 
kontratë nga praktika e përgjithshme i cili dy herë në javë bën vizita në Burg. Për çdo person 
të dënuar dhe të paraburgosur mbahet me rregull kartoni shëndetësor, në mënyrë përkatëse 
evidentohet gjendja shëndetësore, kontrollet e kryera dhe terapia. Medikamentet dhe 
kartonët shëndetësorë të personave të dënuar ruhen në zyrën e infermieres, me çka 
sigurohet konfidencialiteti i të dhënave të cilat i përmbajnë kartonët, e që është konform 
standardeve dhe praktikës ndërkombëtare, ndërkohë që pamundësohet keqpërdorimi i 
medikamenteve. Megjithatë, MPN-ja kërkoi nga Burgu Tetovë të përforcohet kontrolli dhe 
mbikëqyrja mbi punën e personelit mjekësor, me theks të veçantë për sigurimin e kontrollit të 
detyrueshëm paraprak (mendimin) për personat të cilët e vuajnë dënimin disiplinor-vendosje 
në dhomë izolimi. MPN-ja kërkoi edhe përshkrimin me kohë të dietës përkatëse (regjimin në 
ushqim) për personat e sëmurë nga diabeti dhe sëmundje të tjera. 

MPN-ja konstatoi mangësi në pjesën e realizimit të higjienës personale, edhe atë: 
ekziston qasje e kufizuar deri tek dushet dhe mosfunksionalitet i dusheve për personat e 
Repartit të Pranimit dhe në pjesën e paraburgimit; numri më i madh shfrytëzojnë shtroje 
personale të cilën e lajnë vet nëse ka kushte për këtë, ndërkaq MPN-ja hasi edhe në një 
person të paraburgosur i cili nuk kishte as shtroje e as jastëk. 

Në Burgun Tetovë mbahet llogari për ndjenjat dhe nevojat fetare gjatë gatimit të 
ushqimit. Libri për kontrollin e ushqimit mbahet me azhurnitet dhe me rregull evidentohet 
kontrolli i cilësisë së ushqimit nga ana e personit zyrtar. 

Në pjesën e evidencave, MPN-ja konstatoi se mbahet me rregull evidenca amë dhe 
dosjet profesionale për personat e dënuar. Regjistrat dhe librat e tjerë për personat e dënuar 
dhe të paraburgosur kryesisht mbahen me rregull me lëshime të vogla teknike. Personat e 
privuar nga liria kanë të drejtë të paraqesin lutje për takim me drejtorin e Burgut, si dhe 
parashtresë pranë Avokatit të Popullit. 

Rendi i ri i shtëpisë për personat e dënuar të cilët vuajnë dënim me burgim në 
Institucionin Ndëshkues-Korrektues është theksuar në rregull në vend publik, ndërkaq i njëjti 
u është shpërndarë edhe personave të vendosur në Repartin e Pranimit, me çka MPN-ja 
konsideron se i njëjti është lehtësisht i qasshëm deri tek të gjithë personat të cilët e vuajnë 
dënimin me burgim në këtë institucion. 

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 pranë Drejtorisë së Burgut Tetovë me qëllim të shmangies së mangësive të 
identifikuara. 


