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Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN) më datë 29.03.2013 realizoi 
vizitë me qëllim të kontrollit të zbatimit të rekomandimeve në INK Burgu Tetovë. Vizita filloi 
në ora 09:00 dhe zgjati deri në ora 13:30 (kohëzgjatja e përgjithshme 04 orë e 30 minuta). 
MPN-ja, vizitën e realizoi në shoqërim me bashkëpunëtorin e jashtëm-psikiatrin, në 
përputhje me Memorandumin për bashkëpunim të nënshkruar ndërmjet Avokatit të Popullit 
të RM-së dhe Shoqatës së Psikiatërve të RM-së. 

MPN realizoi vizitë me qëllim të kontrollit të zbatimit të rekomandimeve në Burgun 
Tetovë, në kuadër të mandatit dhe kompetencave të cilat rezultojnë nga Protokolli Fakultativ 
i Konventës Kundër Torturës dhe Trajtimeve të tjera Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese ose 
Ndëshkuese dhe Ligji për Avokatin e Popullit. Kjo vizitë u zhvillua pas vizitës së rregullt të 
cilën MPN-ja e realizoi në këtë burg gjatë muajit maj të vitit 2012, 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 pranë Ministrisë së Drejtësisë së Republikës 
së Maqedonisë. Qëllimi i vizitës së realizuar me qëllim të kontrollit të zbatimit të 
rekomandimeve është monitorimi i zbatimit të rekomandimeve nga raporti i veçantë i MPN 
nga viti 2012 dhe identifikimi i rreziqeve me qëllim të parandalimit të torturës ose llojeve të 
tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues. 

Vizita në këtë burg u zbatua në disa hapa. Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, 
fillimisht zhvilloi bisedë me drejtorin e institucionit, pas çka MPN-ja u nda në dy ekipe. Ekipi i 
parë realizoi vizitë në Repartin e Paraburgimit, ku bisedoi me personat e paraburgosur, 
zhvilloi bisedë me të punësuarit në Sektorin për Mbrojtje Shëndetësore dhe bëri këqyrje në 
dokumentacionin mjekësor, ndërsa në fund zhvilloi edhe bisedë me përfaqësuesit e Sektorit 
për Risocializim dhe këqyrje në dosjet profesionale dhe evidencat e tjera të burgut. Ekipi i 
dytë, në fillim zbatoi këqyrje në evidencën e burgut, pastaj e vizitoi Repartin e Mbyllur ku 
zhvilloi bisedë me të gjithë personat e vendosur në këto ambiente, si dhe vizitë në Repartin 
Gjysmë të Hapur dhe të Hapur, ku u bë këqyrja e kushteve materiale dhe u zhvillua bisedë 
grupore me disa persona të dënuar. Në fund të vizitës u realizua edhe biseda përfundimtare 
me drejtorin e institucionit, me ç’rast iu prezantuan vërejtjet dhe konstatimet fillestare në 
lidhje me shkallën e implementimit të rekomandimeve të dhëna gjatë vizitës paraprake. 

Gjatë kësaj vizite, MPN-ja nga personat e dënuar nuk pranoi ankesa për dhunë fizike, 
kërcënime apo keqtrajtime nga ana e shërbimeve të burgut, e as ankesa për keqtrajtim fizik 
dhe dhunë midis personave të dënuar.  

Mekanizmi Parandalues Nacional shpreh shqetësim për nivelin e ulët të zbatimit të 
rekomandimeve të dhëna nga raporti i veçantë i muajit maj të vitit 2012. Përkatësisht, 
Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve (DES) nuk ka zbatuar 10 rekomandime nga gjithsej 
11 rekomandime të dërguara pranë DES, ndërkaq rekomandimet e dërguara në adresë të 
INK Burgut Tetovë janë zbatuar pjesërisht ose nuk janë zbatuar, ndërsa dy prej tyre janë 
zbatuar plotësisht nga ana e Burgut.  

MPN-ja i përsëriti rekomandimet nga vizita e realizuar në vitin 2012 dhe kërkoi që vendosja 
dhe pranimi i personave të dënuar të zbatohet konform dispozitave të Ligjit për ekzekutimin 
e sanksioneve, ndërsa Reparti i Pranimit të mos shfrytëzohet edhe për vendosjen e 
kategorive të personave të tjerë të dënuar (persona të cilët e vuajnë dënimin disiplinor 
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dërgim në dhomë izolimi dhe trajtim të mbyllur), me qëllim që të shmanget infeksioni 
kriminogjen i personave të dënuar të sapo pranuar. Nevojitet respektim i normave pozitive 
vendase dhe standardeve ndërkombëtare për vendosjen e personave të privuar nga liria 
gjatë vendosjes së personave të dënuar në Repartin Gjysmë të Hapur dhe Repartin e 
Hapur, gjithnjë me qëllim të reduktimit të mbipopullimit të këtij reparti. 

MPN-ja konsideron se duhet të përmirësohen kushtet e vendosjes dhe qëndrimit në Repartin 
e Paraburgimit përmes respektimit të standardeve minimale vendase dhe ndërkombëtare 
dhe respektimit të rekomandimeve. Ambientet duhet të kenë ndriçim natyror, duhet të 
zvogëlohet lagështira dhe në të gjitha ambientet të instalohet sistemi i thirrjes (zilet për 
alarm). Toaleti duhet të ndahet fizikisht nga kapacitetet e vendosjes të dhomës së 
paraburgimit. 

Drejtoria e burgut, në bashkëpunim me Drejtorinë për Ekzekutimin e Sanksioneve të 
ndërmerr masa shtesë për ta rritur angazhimin me punë të personave të dënuar, si motivim 
kryesor në procesin e risocializimit. Personat, të cilët e vuajnë masën e paraburgimit, më me 
rregull duhet të përfshihen në aktivitete pune, rekreacione ditore dhe aktivitete të tjera. MPN-
ja kërkon nga drejtoria të sigurojë ambient përkatës (mensë) në të cilën ata do t’i 
konsumojnë racionet e tyre.  

Në pjesën e mbrojtjes shëndetësore, MPN-ja kërkoi të sigurohet dhomë e veçantë për 
ambulancë. përkatësisht për kontrollet mjekësore, e cila do të shfrytëzohet vetëm për këtë 
dedikim dhe do të ketë në dispozicion krevat përkatës për kontrolle mjekësore, si dhe 
medikamente të tjera mjekësore dhe vegla teknike. Mënyra e ruajtjes së metadonit është 
përcaktuar me ligj – Burgu Tetovë doemos duhet t’i zbatojë në praktikë dispozitat ligjore të 
cilat e rregullojnë këtë çështje. Gjithashtu, është e domosdoshme të inkorporohet regjimi 
special i ushqimit për personat të cilët vuajnë nga sëmundje të ndryshme.  

Në pjesën e realizimit të së drejtës së vizitës, duhet të sigurohet dhe në mënyrë adekuate të 
pajiset një ambient i posaçëm në të cilin personat e dënuar do ta realizojnë të drejtën e 
vizitës dhe të kontaktojnë me familjet e tyre.  

Me qëllim të zbatimit normal të rrjedhës së obligimeve të punës dhe përmirësimit të shkallës 
së sigurisë dhe risocializimit të personave të dënuar, nevojitet rritja e numrit të kuadrove me 
punë të përhershme në Burgun Tetovë, në përputhje me aktin e sistematizimit, edhe atë në 
Sektorin e Sigurimit, si dhe punonjës social në Sektorin e Risocializimit.  

Si rezultat i vizitës së realizuar me qëllim të kontrollit të zbatimit të rekomandimeve, 
Mekanizmi Parandalues Nacional hartoi raport në të cilin i konstatoi gjendjet dhe dha 
rekomandime të cilat ua drejtoi Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve pranë Ministrisë 
së Drejtësisë dhe Drejtorisë së Burgut Tetovë, me qëllim të shmangies së mangësive dhe 
rreziqeve. 

 

 


