
 

 
Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN), më datë 12.07.2012, për herë 
të dytë realizoi vizitë të paparalajmëruar në Institucionin Ndëshkues-Korrektues (INK) – 
Burgun Shkup. Vizita filloi në ora 09:00 dhe zgjati deri në ora 14:50 minuta (kohëzgjatja e 
përgjithshme 05 orë dhe 50 minuta). 

Kjo vizitë e dytë, pasoi pas vizitës së rregullt të cilën MPN-ja e realizoi në këtë burg gjatë 
muajit korrik të vitit 2011 dhe për të cilën hartoi raport të veçantë, me konstatime dhe 
rekomandime përkatëse të cilat iu dërguan drejtorisë së burgut dhe Drejtorisë për 
Ekzekutimin e Sanksioneve (DES) pranë Ministrisë së Drejtësisë të Republikës së 
Maqedonisë. Realizimi për herë të dytë i vizitës u bë me qëllim të monitorimit të zbatimit të 
rekomandimeve nga raporti i veçantë i MPN-së nga viti 2011 dhe identifikimi i rreziqeve me 
qëllim të parandalimit të torturës ose trajtimeve tjera brutale, jonjerëzore, nënçmuese ose 
ndëshkuese. Vizita e Burgut Shkup, u realizua në bashkëpunim të plotë me drejtorinë dhe 
shërbimet e burgut, me ç’rast ekipi i MPN-së realizoi këqyrje papengesë në vendet e privimit 
nga liria, sipas zgjedhjes së tij, si dhe pat liri të plotë në zgjedhjen e personave të privuar 
nga liria me të cilët zhvilloi biseda konfidenciale. 

Vizita e burgut u realizua në disa hapa. Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, fillimisht 
bëri këqyrje në Repartin e ri të Pranimit, më pas bëri këqyrje dhe zhvilloi bisedë me personat 
të cilët vuajnë dënimin disiplinor – vendosje në dhomë izolimi, këqyrje dhe bisedë me 
personat e vendosur në Repartin e Mbyllur, ndërkohë që zhvilloi bisedë edhe me personat e 
Shërbimit për Sigurim, zbatoi këqyrje në dokumentacionin shëndetësor dhe zhvilloi bisedë 
me dy mjekët e punësuar në Burg, si dhe bisedoi me dy edukator të Sektorit për Risocializim 
(përgjegjës për Repartin e Pranimit dhe Repartin e Mbyllur). 
 
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, Burgu 
Shkup dhe DES nuk i kishin zbatuar shumicën e rekomandimeve të Avokatit të Popullit si 
Mekanizëm Parandalues Nacional, të cilat i pat dhënë pas vizitës së realizuar në muajin 
korrik të vitit 2011. Asnjëri nga rekomandimet e dhënë nuk ishte implementuar tërësisht. 

Gjatë kohës së kësaj vizite, MPN-ja nuk mori ankesa nga personat e dënuar në kontekst të 
dhunës fizike, kërcënimeve ose keqtrajtimeve nga ana e shërbimeve të burgut.  

MPN-ja mori ankesa serioze për keqtrajtim fizik dhe dhunë midis personave të dënuar në 
Repartin e Mbyllur. Për këto ndodhi, MPN-ja zhvilloi bisedë me personat të cilët i dhanë këto 
ankesa, si dhe me të punësuar në shërbimet e burgut dhe kërkoi nga Drejtoria e burgut të 
ndërmerr masa përkatëse. MPN-ja mori edhe ankesa të cilat kishin të bënin me mënyrën në 
të cilën zbatohet kontrolli i ambienteve në të cilët janë të vendosur personat e dënuar, me 
këtë rast pa u mbajtur llogari për gjërat personale të personave. 

Duke i marrë parasysh temperaturat e larta në stinën e verës dhe mungesën e ujit në burg 
(gjë që veçanërisht ishte evidente në Repartin e Mbyllur), MPN-ja kërkoi që menjëherë të 
sigurohet ujë i pijshëm i ambalazhuar për çdo person të dënuar, që nuk ka qasje të 
drejtpërdrejt dhe papengesë deri te uji i pijshëm. 

MPN konstatoi se dy ambiente të burgut shfrytëzohen për vendosjen e kategorive të 
ndryshme të personave të dënuar, gjë që mundëson përhapje të lehtë të infektimit 



kriminogjen, ndërkohë që në këto dhoma higjiena ishte në gjendje të palakmueshme. Në 
këtë kontekst MPN-ja kërkoi nga DES që në afat sa më të shkurtër të zbatohet mbikëqyrje 
mbi ekzekutimin e dënimit me burgim me theks të veçantë në kushtet materiale, vendosjen 
dhe realizimin e të drejtave të personave të vendosur në këto dy ambiente, me qëllim të 
ndërmarrjes së masave në drejtim të shmangies së parregullsive dhe rreziqeve të 
konstatuara. 

Në Burgun Shkup, duke filluar nga data 05.07.2012, ka filluar të funksionojë edhe Reparti i 
veçantë i Pranimit me kapacitet prej 14 vendeve – Burgu Shkup në kuadër të mundësive të 
veta riadaptoi ambiente ekzistuese dhe e formoi Repartin Pranimi të ndarë fizikisht. MPN-ja 
dha rekomandim pranë DES që në afat kohor sa më të shkurtër të mundshëm të rregullohet, 
zgjerohet dhe të mobilohet në mënyrë adekuate Reparti i Pranimit në Burgun Shkup. 

Gjendja me kushtet materiale në Repartin e Mbyllur është shqetësuese dhe serioze. 
Krahasuar me konstatimet e vitit të kaluar, nuk ka kurrfarë përmirësimi përkundrazi, MPN-ja 
konstatoi përkeqësim të gjendjeve. MPN-ja i dha rekomandim DES që në afat sa më të 
shkurtër të mundshëm të ndërtohet Reparti i Mbyllur i ri  (ose të rinovohet ekzistuesi) në 
Burgun Shkup. 

Gjatë kohës së vizitës, MPN-ja hasi dy persona të dënuar të cilët nuk kishin krevate 
personale, por gjumin e bënin në dyshekë të improvizuar në dyshemenë e dhomës, me çka 
MPN-ja konstatoi se nuk zbatohet rekomandimi i vitit 2011, me të cilin u kërkua nga Burgu 
që të sigurojë krevat dhe dyshek për çdo person të dënuar. Gjithashtu, MPN-ja kërkoi që me 
konsekuencë të respektohet dispozita ligjore nga neni 112 i LES – personave të dënuar 
doemos t’u sigurohet qëndrim jashtë ambienteve të mbyllur më së paku dy orë në ditë. 

MPN-ja e përshëndet progresin dhe përkushtimin e mjekëve në drejtim të sigurimit të 
mbrojtjes shëndetësore për personat e paraburgosur dhe të dënuar, në kuadër të mundësive 
të cilat i ka në dispozicion Burgu Shkup. MPN-ja, përmes këqyrjes të një numri të caktuar të 
kartonëve shëndetësorë, konstatoi se të njëjtit e përmbajnë dokumentacionin e plotë, 
personat kontrollohen me rregull nga ana e mjekut, ndërkaq ekzistojnë edhe raporte të 
shumta të specialistëve. Megjithatë, një pjesë e sugjerimeve të dhëna në vitin 2011 nuk ishin 
zbatuar plotësisht nga ana e shërbimit shëndetësor. MPN-ja kërkoi që gjatë pranimit të 
personit të dënuar, detyrimisht të zbatohet kontrolli mjekësor nga mjeku edhe atë brenda 24 
orëve, në përputhje me nenin 10 të Rendit të shtëpisë për personat e dënuar, si dhe Burgu 
Shkup të vendos sënduk për paraqitjen e personave të dënuar për kontroll mjekësor, në 
përputhje me nenin 42 të Rendit të shtëpisë për personat e dënuar. MPN-ja drejtoi 
rekomandim edhe në adresë të DES pranë Ministrisë së Drejtësisë që të dërgojnë udhëzime 
pranë të gjitha INK që shërbimet shëndetësore të tyre ta evidentojnë vizitën e përditshme 
nga mjeku mbi personat të cilët e vuajnë dënimin disiplinor – vendosje në dhomë izolimi, në 
libër të veçantë (regjistër), ku qartë do të cekej gjendja shëndetësore e personit pas zbatimit 
të vizitës nga ana e mjekut. MPN-ja kërkoi nga DES të lëshojë udhëzime deri tek të gjitha 
INK konform Rekomandimit të Këshillit të Evropës R(98)7 në lidhje me aspektin etik dhe 
organizues të mbrojtjes shëndetësore dhe t’u urdhërojë INK-ve që të gjitha transferimet e 
personave të dënuar, nga një institucion në tjetrin, gjithmonë të shoqërohen me 
dokumentacionin e plotë mjekësor të atij personi. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, pas realizimit të vizitës së dytë, hartoi raport në të cilin i 
konstatoi gjendjet dhe dha rekomandime përkatëse të cilat iu drejtuan Drejtorisë për 
Ekzekutimin e Sanksioneve pranë Ministrisë së Drejtësisë dhe drejtorisë së Burgut Shkup, 
me qëllim të shmangies së mangësive dhe rreziqeve.   

 

 


