
 

 
Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN), më datë 14.09.2012, realizoi 
vizitë të paparalajmëruar të radhës në Entin Edukues-Korrektues Tetovë. Vizita filloi në ora 
10:00 dhe zgjati deri në ora 14:25 (kohëzgjatja e përgjithshme: 04 orë dhe 25 minuta). 

Qëllimi i vizitës së radhës është monitorimi i zbatimit të rekomandimeve nga Raporti vjetor i 
MPN-së për vitin 2011 dhe identifikimi i rreziqeve me qëllim të parandalimit të torturës ose 
llojeve tjera të trajtimeve brutale, jonjerëzore, nënçmuese ose ndëshkuese. Vizita në Entin 
Edukues-Korrektues u realizua në disa hapa. Ekipi i MPN-së zhvilloi bisedë me edukatorin 
kompetent të turnit, në pjesën e monitorimit të drejtpërdrejt dhe funksionimit të EEK Tetovë, 
ndërsa më pas realizoi inspektim në Repartin për Ndikim të Përforcuar Riedukues (RNPR), 
inspektim në toaletet e Repartit të hapur, inspektim në kuzhinë, si dhe zhvilloi bisedë me një 
numër të madh të personave të vendosur në RNPR. Njëherësh, Mekanizmi Parandalues 
Nacional bëri këqyrje edhe në dokumentacionin përkatës, si dhe në dosjet profesionale të 
personave të mitur të vendosur në këtë institucion edukues. 

Vizita në EEK Tetovë u realizua në bashkëpunim të plotë me Entin Edukues-Korrektues, 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 pat liri të plotë në përzgjedhjen e personave me të cilët 
zhvilloi bisedë.  

Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional shprehu shqetësim për nivelin e ulët 
të zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga Raporti i veçantë i vitit 2011. Përkatësisht, EEK 
Tetovë dhe DES pjesërisht i kanë zbatuar ose nuk i kanë zbatuar shumicën e 
rekomandimeve të Avokatit të Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional të cilat qenë 
dhënë pas vizitës së realizuar në muajin dhjetor të vitit 2011. Asnjëri nga rekomandimet nuk 
është implementuar tërësisht.  
 
Mbi të gjitha, Enti Edukues-Korrektues edhe më tej vazhdon të funksionojë përkohësisht në 
Veles, në objekt i cili nuk i përmbush standardet minimale për vendosje dhe qëndrim të 
personave të mitur. Ndërtesa është e vjetër dhe e amortizuar, e njëjta ngrohet me soba me 
dru, nuk ekziston numër i mjaftueshëm i punëtorive në të cilat do të angazhoheshin me punë 
personat e mitur, ndërkohë që është pajisur një klasë e cila gjatë kohës së vizitës u has në 
gjendje të parregullt dhe përplot me pezhishka, me ç’rast mund të përfundohet se e njëjta 
nuk është në përdorim. Gjatë vizitës së radhës në vitin 2012 nga të punësuarit, MPN-ja u 
informua se punëtoritë janë të përmbytura dhe se zhvillohet vetëm mësimi praktik. Ky Ent 
nuk ka punëtori tapicerie dhe prandaj instruktori zhvillon vetëm mësim praktik. Në ditën e 
vizitës u angazhuan dy instruktorë, por në institucion nuk u vërejt angazhim më i madh me 
punë të personave të mitur. 
 
Gjatë kohës së vizitës, MPN-ja u informua se nuk ka filluar procesi arsimor dhe se i njëjti nuk 
është zhvilluar gjatë vitin shkollor 2011/2012, por se duhet të fillojë nga muaji i ardhshëm. 
Procesi mësimor, për personat e rritur, do të implementohet me program të shkurtuar. Nga 
bisedat e zhvilluara me personat e vendosur aty u fitua informacioni se procesi arsimimi nuk 
zhvillohet në Ent. 

Në kontekst të kushteve, u konstatua se nyjat sanitare, përkatësisht në toaletet e katit të 
sipërm ishin vendosur dy bojlerë të rinj, por dushet në to nuk funksionin, përkatësisht nuk 
ishin në gjendje të rregullt. Gjatë vizitës në Repartin për Ndikim të Përforcuar Riedukues 



(RNPR) u konstatua se dhoma e gjumit, në të cilën ishin vendosur personat e mitur nga 
RNPR ishte e ri-pajisur dhe e njëjta shfrytëzohej si dhomë e përbashkët për qëndrim ditor, 
në të cilën ishin vendosur stole, tavolina si dhe TV, por personat edhe më tej qëndrojnë dhe 
flenë në kushte skajshëm johumane dhe nënçmuese. 

Gjatë inspektimit të MPN-së, përkatësisht gjatë vizitës së radhës, u konstatua se në dhoma 
janë vendosur nga 9 persona, ndërsa dhomat disponojnë nga 7 krevate, përkatësisht 
krevatet ishin bashkuar dhe në to flinin më tepër persona. Për shkak të kushteve në të cilat 
janë vendosur personat e mitur, ambientet janë të pista, në to nuk ka depërtim të 
mjaftueshëm të dritës dhe ajrosjes, si dhe nuk ka numër të mjaftueshëm të krevate. MPN-ja 
konstatoi se rekomandimet e dhëna nuk janë zbatuar, sepse në Raportin paraprak ishte 
kërkuar që të gjendet zgjidhje adekuate për përcaktimin e ambientit i cili nuk do të jetë 
degradues dhe do t’i përmbush standardet ndërkombëtare dhe vendase për vendosjen e 
personave të privuar nga liria. Personat e vendosur në RNPR kanë të drejtë për 3 orë 
shëtitje në ambient të hapur, por në shëtitore nuk ka vegla ose vegla shtesë për aktivitete 
sportive. MPN-ja konstatoi se kjo hapësirë nuk është e rrethuar edhe pse ishte dhënë 
rekomandimi që të ndërmerren aktivitete me të cilat do të mbrohet hapësira për shëtitje nga 
moti i keq, me ç’rast personat e mitur do të mund ta shfrytëzojnë papengesë edhe gjatë 
kushteve klimatike të këqija. 

Gjatë vizitës së radhës, Mekanizmi Parandalues Nacional, përsëri pranoi ankesa për 
keqtrajtim fizik mbi personat e mitur të vendosur në Repartin për Ndikim të Përforcuar 
Riedukues (RNPR), ndërsa pas informatave të fituara u zhvilluan disa biseda të veçanta me 
5 persona të vendosur në këtë Repart. Përveç ankesave dhe të informacioneve në kontekst 
të realizimit të të drejtave dhe në pjesën e favoreve, MPN-ja u njoftua me të dhëna serioze 
për dhunë fizike dhe trajtim jonjerëzor me të miturit në këtë Repart nga ana e një të 
punësuari në Sektorin për Sigurim. 

Gjatë vizitës së radhës Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi inspektim në kuzhinë dhe 
konstatoi se e njëjta nuk mirëmbahet si duhet. Ajo që mund të konstatohet është se gjendja 
me kuzhinën dhe ushqimin është në gjendje akoma më të keqe sesa gjatë vizitës së parë të 
MPN-së në EEK Tetovë, kur qe konstatuar se higjiena është në nivel të pakënaqshëm, 
ndërsa inventari, kazanët dhe enët e tjera në të cilat gatuhet ushqimi mirëmbahen mirë dhe 
të njëjtat janë të përdorshme. 

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, me ç’rast 
drejtoi rekomandime përkatëse pranë Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve pranë 
Ministrisë së Drejtësisë dhe pranë Entit Edukues-Korrektues Tetovë me qëllim të eliminimit 
të mangësive dhe rreziqeve. 


