
 

 

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN), më datë 17.05.2013 realizoi 
vizitë për ri-kontroll në Burgun Ohër. MPN-ja këtë vizitë e realizoi i shoqëruar me 
bashkëpunëtorin-psikiatrin e jashtëm, në përputhje me Memorandumin për bashkëpunim, të 
nënshkruar ndërmjet Avokatit të Popullit të RM-së dhe Shoqatës së Psikiatërve të RM-së. 

Kjo vizitë pason pas vizitës së rregullt, të cilën MPN-ja e realizoi në këtë burg gjatë muajit 
nëntor të vitit 2011, për të cilën hartoi raport me konstatime dhe rekomandime përkatëse të 
cilat iu dërguan drejtorisë së burgut dhe Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve pranë 
Ministrisë së Drejtësisë të Republikës së Maqedonisë. Qëllimi i vizitës për ri-kontroll është 
monitorimi i zbatimit të rekomandimeve nga raporti i MPN-së i vitit 2011 dhe identifikimi i 
rreziqeve me qëllim të pengimit të torturës ose llojeve tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, 
nënçmues ose ndëshkues. 

MPN-ja gjatë vizitës për ri-kontroll konstatoi se në Burgun Ohër edhe më tej shfrytëzohen 
ambientet për ekzekutimin masës disiplinore – dërgim në dhomë izolimi edhe pse ishte 
dhënë rekomandime që të njëjtët të mos shfrytëzohen për shkak se nuk i përmbushin as 
standardet vendase e as ato ndërkombëtare. Përkatësisht, gjatë vizitës, ekipi i MPN-së hasi 
në dy persona të dënuar, të cilët në ambientet e njëjtë vuanin masën disiplinore- izolim. 
Njëkohësisht, njëri nga ambientet për vuajtjen e masës disiplinore – izolim shfrytëzohej për 
vendosjen e personit të paraburgosur. Nga këqyrja në dhomat e izolimit, MPN-ja konstatoi 
se gjendja në të njëjtat ishte e pandryshuar, përkatësisht se të njëjtat nuk ishin rinovuar, 
ndërkaq edhe më tej në to ndaloheshin persona edhe pse nuk i përmbushin standardet 
minimale. 

Gjatë vizitës për ri-kontroll në Burgun Ohër, ekipi i MPN-së hasi gjendje të mbipopullimit në 
repartin e paraburgimit. Më saktë, thuaja se në të gjitha ambientet kishte nga pesë të 
paraburgosur. Në një pjesë të ambienteve të paraburgimit u vërejtën persona të cilët flinin në 
dyshekë përtokë. Përkatësisht, personat e vendosur në këto ambiente kanë midis 2m2 dhe 
3m2 hapësirë për një person të paraburgosur, e që është nën standardet e dëshiruara 
minimale. Në kuadër të kësaj madhësie bën pjesë edhe nyja sanitare (e pajisur me guacë 
WC dhe çezmë për ujë me lavaman), që janë në përbërje të ambientit për vuajtjen e masës 
paraburgim. Personat udhëheqës sqaruan se edhe pse janë të njoftuar institucionet 
kompetente për mbipopullimin e pjesës së paraburgimit, çdo ditë e më shumë rritet numri i 
personave të paraburgosur, ndërsa në pjesën më të madhe gjykata nuk i merr parasysh 
informatat të cilat i dërgon Burgu Ohër. Të punësuarit në burg e kanë për detyrë të pranojnë 
persona të cilëve u është shqiptuar masa paraburgim, përkatësisht nuk guxojnë të refuzojnë 
person që drejtohet në paraburgim nga ana e pushtetit gjyqësor. Ajo që u vu në pah si faktor 
më i madh për përkeqësimin e shëndetit të tyre psikik, por edhe të shëndetit të tyre somatik, 
është kohëzgjatja e masës paraburgim, e cila në disa raste është më shumë muaj, madje 
edhe më shumë se një vit.  



 

Ekipi i MPN-së pranoi ankesa nga ana e personave të paraburgosur për hapësirën e 
kufizuar dhe tejet restriktive të lëvizjes – në fakt këta persona pjesën më të madhe të ditës 
dhe natës e kalojnë në ambientet e tyre të gjumit (madje 23 orë në ditë), ndërsa vetëm nga 
një orë, ndonjëherë edhe nga 30 minuta, qëndrojnë në ambient të hapur, gjë që nuk është 
në përputhje me dispozitat ligjore. 
 
Gjatë vizitës për ri-kontroll, ndërkaq në bisedë me personat e dënuar dhe të paraburgosur, 
MPN-ja pranoi ankesa për sasinë dhe cilësinë e ushqimit, i cili shpërndahet gjatë kohës së 
racioneve të parapara. Ekipi i MPN-së konstatoi se meqë vazhdimisht rritet numri i 
personave në repartin e paraburgimit rritet edhe nevoja për rritjen e buxhetit për ushqim. 
 
Evidenca udhëhiqet me rregull, në mënyrë të azhurnuar dhe në përputhje me normat ligjore, 
më saktë në Regjistrin për përdorimin e mjeteve të dhunës është evidentuar një rast në vitin 
2011 dhe një rast në vitin 2012. Për çdo përdorim të mjeteve të dhunës përpilohet dhe 
dërgohet procesverbal deri te DES-i. Pozitiv është edhe fakti se libri është vulosur dhe 
shënuar me numër, mirëpo përdorimi i mjeteve për lidhje (prangosje) nuk evidentohet në 
këtë regjistër dhe këtë MPN-ja e vlerëson si dobësi që duhet të korrigjohet. 

Sa i përket vizitës për ri-kontroll MPN-ja dërgoi raport të veçantë me rekomandim drejtuar 
Burgut Ohër, si dhe Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve. Njëkohësisht, pas 
përfundimit të vizitës, MPN-ja kërkoi nga Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve të bëjë 
mbikëqyrje mbi kushtet materiale në të cilat gjenden ambientet ku personat e vuajnë masën 
disiplinore – izolim. 


