
 

 

Avokati i Popullit – Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN) më 14.11.2013 realizoi vizitë 
për ri-kontroll në Burgun Gjevgjeli i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e jashtëm të Shoqatës 
së Forenzikëve nga Instituti për Mjekësi Ligjore, si dhe Shoqatës për të Drejtën Penale dhe 
Kriminologji, në bazë të Memorandumeve për bashkëpunim të nënshkruara paraprakisht. 

MPN-ja realizoi vizitë të paparalajmëruar për ri-kontroll të Burgut Gjevgjeli në kuadër të 
mandatit dhe kompetencave të cilat rezultojnë nga Protokolli Fakultativ i Konventës Kundër 
Torturës dhe Trajtimeve tjera Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese dhe Ndëshkuese dhe Ligji 
për Avokatin e Popullit. Kjo vizitë vijon pas vizitës së rregullt të cilën MPN-ja, më 20.09.2011, 
e realizoi në këtë Burg dhe për të cilën hartoi raport të veçantë me konstatime dhe 
rekomandime përkatëse të cilat iu adresuan Drejtorisë së Burgut dhe Drejtorisë për 
Ekzekutimin e Sanksioneve pranë Ministrisë së Drejtësisë të Republikës së Maqedonisë. 

Qëllimi i vizitës për ri-kontroll ishte monitorimi i zbatimit të rekomandimeve nga raporti i 
veçantë i MPN-së nga viti 2011 dhe identifikimi i rreziqeve me qëllim të parandalimit të 
torturës dhe llojeve tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues. 

MPN-ja gjatë vizitës konstatoi se në Burgun Gjevgjeli edhe më tej nuk ka mjek të punësuar. 
Mbrojtja shëndetësore bëhet përmes angazhimit të mjekut me kontratë në vepër. Qasjen në 
kartonët shëndetësorë edhe më tej e ka Sektori i Sigurisë. Kartonët shëndetësorë nuk ruhen 
në dosarë por janë të ndarë sipas grupeve, përkatësisht sipas alfabetit të mbiemrit të 
personave të privuar nga liria. Gjatë këqyrjes mbi kartonët shëndetësorë u vërejt se në to 
nuk plotësohet pjesa që ka të bëjë me sëmundjet gjatë kohës së vuajtjes së dënimit, 
ndërkaq dokumentacioni për kontrolle tek specialisti nuk ruhet në çdo karton shëndetësorë, 
por janë të mbledhur në grup në fletore, gjë që vë në rrezik pasqyrën jo të plotë për 
shëndetin e personave të privuar nga liria, përkatësisht mungesën e historisë së plotë për 
sëmundjet e personit derisa ata qëndrojnë në burg. 

Gjatë bisedës me personat e dënuar, numri më i madh i tyre u ankuan për mospasje të 
ushqimit cilësor, përkatësisht për konsumim të ushqimit të njëllojtë i cili shërbehet në burg. 
Nga këqyrja e listës së ushqimeve u konstatua se janë shënuar artikuj të ndryshëm të pasur 
me proteina dhe ushqim të shumëllojshëm. Drejtori i burgut e tregoi edhe dokumentin për 
marrjen e rregullt të kampionit nga personat të cilët janë të angazhuar në kuzhinë, ndërsa 
rezultatet e të cilëve në mënyrë shtesë do të evidentoheshin në librezat sanitare.  

Gjatë vizitës për ri-kontroll në Burgun Gjevgjeli, MPN-ja konstatoi se kushtet në pjesën e 
paraburgimit, si dhe në pjesën e izolimit janë të njëjta, përkatësisht edhe më tej nuk i 
përmbushin standardet e dëshiruara të hapësirës në të cilat vendosen personat e privuar 
nga liria. Në Repartin gjysmë të Hapur u has gjendje edhe më e keqe sesa në vitin 2011. 
Edhe pse në vitin 2011 u konstatua se ka mbipopullim, i cili ndikon në kushtet e 
përgjithshme të vendosjes, gjatë vizitës për ri-kontroll u vërejt se edhe tualetet janë në 
gjendje akoma më të keqe, përkatësisht se higjiena në to nuk mirëmbahet me rregull, 



kantina nuk është në funksion sepse e njëjta paraprakisht ishte përfshirë nga zjarri, ndërsa 
në ambientet e vendosjes ishte evidente mirëmbajtja më e dobët e higjienës, mobileve të 
vjetruara, si dhe mure të pabojadisur. Një pjesë e krevateve nuk kishin dyshekë, por ishin 
shtruar me sfungjer. 

Gjatë vizitës së parë, MPN-ja konstatoi se pjesa më e madhe e personave të paraburgosur 
nuk kishin ankesa në lidhje me sjelljen e të punësuarve, por gjatë vizitës për ri-kontroll në 
Repartin Gjysmë të Hapur një pjesë e personave të dënuar u ankuan për sjelljen e disa të 
punësuarve. MPN-ja shprehu shqetësim për shkallën e efikasitetit të masave të cilat 
ndërmerren nga institucioni me qëllim të zvogëlimit, përkatësisht parandalimit të trajtimit 
jonjerëzor dhe brutal ndaj personave në burg. 

Problemi me mosrealizimin e së drejtës së arsimimit akoma është aktual. Në këtë Burg nuk 
zhvillohet arsimi fillor dhe i mesëm. 

Në lidhje me vizitën për ri-kontroll, MPN-ja dërgoi raport të veçantë me rekomandime 
adresuar Burgut Gjevgjeli, si dhe Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve.  

 


